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  املنورة املدينةيف 

  من القرن اهلجري الثامن  ألولا يف النصف
  ١رسول جعفريان

 عباس الصايف املترجم: السيد

  :املوجز

كانت املدينة املنورة خاضعة لنفوذ السادة الذين كان يطلَق عليهم اصـطالحاً اسـم   
(األشراف) منذ أواخر القرن الثاين، وبشكل رمسي منذ القرن الرابع للهجرة، وكـان هـؤالء   

لباً ما مييلون إىل املذهب الشيعي، لكن، وبسبب تسـلّط اخللفـاء العباسـيني كـان     السادة غا
بسبب العالقات  هؤالء القوم يتمسكون بالتقية بل ويتظاهرون أحياناً بأم من أهل السنة،

                                            
 حماضر يف جامعة طهران. . أستاذ١
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  إالّ أنهم ظلّوا متمسكني باملذهب الشيعي. اُألسرية،
يظهرون تشيعهم بشكل علين، ومـع   ويف عهد اخللفاء الفاطميني كان أولئك السادة

سقوط الدولة الفاطمية وجميء احلكّام األيوبيني ومن ثَم املماليك ازداد الضغط على السـادة  
فأمـا   ؛املقيمـون) اـاورون ـ   األشراف. وكانت املدينة آنذاك تتألّف من فئتني من الناس (

الباً ما كانوا من أهل السـنة، وأمـا   (ااورون)، فهم الذين كانوا يأتون إليها من اخلارج وغ
(املقيمون) فكانوا من الشيعة وحتت محاية األشراف. وهكذا استمر اجلدال واالحتكاك بـني  
     ل مـن القـرن اهلجـرين وبقيت ظالل تلك املنازعات قائمة حىت النصـف األوتلكما الفئتي

نصـيحة  < الكتـاب املسـمى  الثامن وقد صور تفاصيل تلك املنازعات بني هاتين الفـرقتين  
  .>املشاور وتعزية ااور

  الكلمات املفتاحية:
  املدينة املنورة، نصيحة املشاور، األشراف، العباسيون، الفاطميون، املقيمون، ااورون.      

  >نصيحة املشاور وتعزية ااور<مقدمة حول كتاب 

 >ر وتعزية اـاور نصيحة املشاو<صدرت مؤخراً طبعة جديدة ومنقّحة من كتاب 
) د بن فرحون اليعمريهـ) وهي طبعـة مجيلـة ودقيقـة    ٧٦٩ـ٦٩٣بإشراف عبداهللا بن حمم

 اورين للحرم النبويللغاية. يتناول الكتاب املذكور تاريخ املدينة املنورة يف إطار أخبار ا
لك بعض الشريف ويتضمن يف احلقيقة أخبار بعض الشخصيات والقضاة وأئمة املساجد وكذ

األمراء الذين عاشوا يف تلك املدينة ممن كان هلم تأثري كـبري يف تلـك احلقبـة مـن خـالل      
  املناصب الدينية أو السياسية اليت كانوا يشغلوا.

واليعمري شخصية تونسية األصل مالكي املذهب قضى معظم حياته يف املدينة إىل 
هـ)، وكان ٧٥٦ب نائب القضاء منذ سنة (جانب ااورين املغربيني وكان يشغل هناك منص

والده وأخوه وبعض أقاربه موجودين كذلك يف املدينة املنورة حيث أفرد القسم األخري من 
كتام املذكور يف ذكر سريم. وباالستناد إىل ما قاله اليعمري يف كتابه فإنّ والده كان قـد  

فق ما ذكره اليعمري يف الكتاب من الكتاب)، وو ١٦٣الصفحة رقم ( ـهـ)  ٧٢٢توفّي سنة (
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نفسه فإنه كان أحد علماء املدينة املعروفني وكان حياول إظهار نفسه بأنه املدافع عن أهـل  
السنة يف مقابل الشيعة هناك إىل جانب اآلخرين والتحرك مبظهر العامل املالكي والسـعي إىل  

بعـض االمتيـازات واجلـاه مـن     قيادة أبناء مذهبه من املغاربة يف املدينة واحلصـول علـى   
  السلطان.

  
من املُكثـرين للحـج،    ـرمحه اهللا   ـكان  «قال مصحح الكتاب يف مقدمته املوجزة: 

، وظلّ يؤدي صـالته يف الصـفوف األوىل مـن املصـلّني يف     »فقد حج مخساً ومخسني حجة
ه أحد العوا) 9(مسجد النيبظهر نفسه على أنة ستني عاماً، وكان يمل الـيت سـاعدت   مد

على نشر املذهب املالكي يف املدينة وأنه كان ناشـطاً يف جمـال احلـديث والعلـوم الدينيـة      
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  خرى.االُ
إالّ أنّ ما يهمنا هنا هو أنّ املؤلّف كانت له آراء تارخيية إىل جانب ااالت الدينية 

نّ املطري كان مؤلّفاً وكان يكثر من النقل عن مجال الدين املطري ومتأثّراً به واملعروف أ
. واحلقيقة أنّ علماء السنة >التعريف<حمترفاً يف جمال التاريخ كما يبدو من كتابه املسمى 

كان يتميزون بالنظرة التارخيية وذلك بسبب معرفتهم بعلم احلديث والرجال وكذلك االهتمام 
تماماً وفاعلية يف هذا اال أنّ اليعمري كان أكثر اه باملوضوعات اخلالفية بني املذاهب، إالّ

دليل ساطع على ما نقوله حيث كان ينظر إىل  >حة املشاور وتعزية ااورينص< :وكتابه
 كبري بفكره الديين التاريخ نظرة احترافية، ومع ذلك فإنّ نظرته التارخيية متأثّرة إىل حد

التحفة < :يفه كتابه املسمىواملذهيب. ويعد كتاب اليعمري املصدر الرئيس للسخاوي عند تأل
الذي صدر مؤخراً يف تسعة جملّدات وتناول تاريخ املدينة املنورة بالتفصيل لكنه  >اللطيفة

  كان قد طُبع أيضاً قبل هذا حيث أشار مصحح الكتاب احلاضر إىل ذلك يف هوامشه.
وانب ـ بعد مقدمة حول املسجد واجل> نصيحة املشاور وتعزية ااور<يضم كتاب 

ـ تقريراً عن سـرية بعـض اخلـدام     املزينة فيه وضرورة الزهد والعفو وغري ذلك من األمور
والقياشني وااورين يف تلك املنطقة وهو يف احلقيقة صـورة منقولـة عـن املدينـة مبنظـار      
ااورين، لكنه بشكل عام يعد تارخياً مدوناً للمدينة املنورة ويشـتمل علـى الكـثري مـن     

ألخبار اخلاصة بعالقات هذه املدينة مع الدولـة األيوبيـة ومـن بعـدها املماليـك وكـذلك       ا
)، كمـا  ٨٢مراء مكّة آنذاك. ويبدأ نص السير يف الكتاب من الصـفحة رقـم (  اُعالقاا مع 

يتضمن الكتاب كذلك معلومات تارخيية متفرقة. فعلى سبيل املثال، تطرقت بعض صفحات 
ىل سرية صالح الدين األيويب وتارخيه وفتوحاته إضافة إىل شرح مفصل الكتاب املذكور إ

حول الدولة الفاطمية لكن بنظرة نقدية سـنية متطرفـة وهـي يف األغلـب قضـايا مكـررة       
  ومذكورة سابقاً.
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وقد ورد الكثري من املطالب أيضاً حول سرية املؤلّف نفسه، وكما أشرنا آنفاً فإنّ 
   ١.ألخري من كتابه يف شرح سرية والده وأخيهاملؤلّف أفرد الفصل ا

) صـفحة  ٤٤٣حـديثاً يف ( > نصيحة املشاور وتعزية ااور: <هذا، ومتّ نشر كتاب
صفحة مع الفهارس) مبناسبة اعتبـار املدينـة املنـورة عاصـمة للثقافـة يف العـامل        ٥٤٥(أو 

شـر ومنـها مركـز    اإلسالمي، وحيمل الكتاب املذكور عناوين عدد من املؤسسات ودور الن
  البحوث والدراسات يف املدينة املنورة و(الدارة) كناشرين للكتاب.

وتكمن أمهية الكتاب احلايل يف كونه يضم الكثري من األخبار الـيت حتكـي تـاريخ    
املدينة وهو مكتوب بأسلوب أديب رصني ومتني ويشتمل على عدد كبري من املوضـوعات  

جتماعي للمدينة. وقد متّ نشر الكتاب املذكور مع التحقيـق  املهمة حول التاريخ الثقايفّ واال
والتدقيق يف الشكل واإلعراب وميتاز بالدقّة إىل حد كبري مبجرد إلقاء نظرة سـريعة عليـه.   
وبالنظر إىل أمهية الكتاب وال سيما يف معرفة تاريخ املدينة فقـد كثـرت طبعاتـه وازدادت    

بل ذلك أيضاً وهو معروض على شبكة اإلنترنـت حبلّـة   أعداده وإن كان نشر عدة مرات ق
  جديدة.

ـ وفق املعلومات اليت ذكرها > نصيحة املشاور وتعزية ااور: <تشري مقدمة كتاب
ـ إىل أنّ اليعمري قد لعب دوراً كبرياً يف الوقوف بوجـه فقهـاء اإلماميـة     املؤلّف عن نفسه

ينة، كما يدلّ كتابه املذكور بصراحة على أنّ ومنعهم عن الوصول إىل مناصب القضاء يف املد
فقهاء اإلمامية استطاعوا الصمود والبقاء على قدرم املذهبية فتـرة طويلـة نسـبياً وذلـك     

دعم األشراف الذين كانوا آنـذاك مييلـون إىل مـذهب     بفضل محاية الشيعة هلم يف املدينة و
  اإلمامية.

الدين الـذين متّ إرسـاهلم مـن قبـل      عدد من رجال وحياول اليعمري إثبات أنه و

                                            
 فما بعد . ٤١٩ الصفحة .١
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السلطان اململوكي وبقوة الدعم السياسي واملايلّ اليت كان هو ومجاعته يتمتعون ا استطاع 
الوقوف بوجه التيار الشيعي اإلمامي وفقهائه وأنه اشتغل مدة طويلـة إلقصـائهم والقضـاء    

ل بعـد تلـك احملـاوالت    ئُض ضعف و عليهم. ويبدو أنّ نفوذ الشيعة اإلمامية ونشاطام قد
والفعاليات اليت قام ا اليعمري وأقرانـه وخصوصـاً يف أمـر القضـاء يف املدينـة املنـورة.       
واحلقيقة أنّ تلك املنافسة كانت منافسة بني األشراف يف املدينة والسلطان اململوكي، فكـان  

ياسية واملالية واألموال اليت أحدهم ميتلك السلطة على األرض بينما ميتلك اآلخر القدرة الس
كان ينبغي له إرساهلا إىل مكّة كلّ عام وكذلك إرسال خطيب وإمام مـن جهتـه إىل تلـك    

  الديار. ويرينا الكتاب صورة واضحة ومتكاملة عن شكل تلك املنافسة يف تلك األيام.
عقود الوسطى إننا نعلم علم اليقني أنّ النفوذ الشيعي يف تلك املدينة كان قد بدأ يف ال

من القرن اهلجري السابع واستمر هذا الوضع حىت أواسط القرن الثامن للهجرة. ويعـد هـذا   
الكتاب مصدراً مهماً للمعلومات اليت منتلكها ذا الشأن، وقد أدت جهـود اليعمـري الـيت    

وذهم استمات يف تسخريها للتقليل من سلطة الفقهاء والقضاة الشيعة يف املدينة وإضعاف نف
وسرد أخبارهم وسريم يف كتابه املذكور، أدى كلّ ذلك إىل حثّنا على إلقاء نظـرة علـى   
هذا الكتاب. واحلقيقة أنّ الكتاب احلايل يتضمن أخباراً مهمة بشأن تاريخ الشيعة اإلماميـة  

  يف املدينة املنورة.
نـاء املدينـة   ميكننا االستنباط من هذا الكتاب بشكل جيد أنّ أغلـب املُقـيمني وأب  

املنورة كانوا على املذهب الشيعي وأنّ معظم ااورين واألفراد الذين قدموا إىل املدينة من 
خمتلف األصقاع كانوا على املذهب السين، وهلـذا السـبب حـدث الكـثري مـن الرتاعـات       

دينـة  والصراعات املذهبية بني الطائفتين، فكان أشراف املدينة حيامون عـن املُقـيمني يف امل  
  على حني كان السالطني املماليك يذودون عن ااورين فيها.

نصـيحة املشـاور   : <لن خنوض ههنا يف املعلومات األخرى الـيت وردت يف كتـاب  
واليت تعترب غاية يف األمهية يف حملّها، وسنكتفي باإلشـارة فقـط إىل تلـك    > وتعزية ااور

تعلّقة م، أما اهلوامش واإلرجاعات الـيت  النصوص اليت ختص علماء الشيعة أو املسائل امل
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اعتمدناها فهي مستندة إىل هذه الطبعة من الكتاب املذكور واملنشـورة بتصـحيح وحتقيـق    
  م).٢٠١٣هـ / ١٤٣٤مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة سنة (

  بداية التقرير

ودكّة «قال املؤلّف يف أول كالمه عن لزوم كرسي القضاء وضرورته يف املسجد: 
   ١».يف مسجد الكوفة إىل اآلن معروفة عنه  اهللا  رضي علي بن أيب طالب

مثّ تناول اليعمري موضوع بناء الدكات يف بعض نقاط املسجد ألمور خاصة وأشار 
إىل بناء دكّة للمؤذّنني وإىل بعض األبنية اإلضافية األخرى اليت تسببت يف إحداث مجلة 

وقد تساهل من كان قبلنا فزادوا «نها بدعة، وأضاف قائالً: إ :من املشاكل واليت قال عنها
على احلجرة الشريفة مقصورة كبرية، عملت وقاية من الشمس إذا غربت، فكانت بدعة 

من  واتسمت مبن ذكر وضاللة يصلّي فيها اإلمامية من الشيعة، ألا قطعت الصفوف،
ولقد كنت أمسع الشريف عزاز  ا.الصنوف، فغلبت املفسدة ا، وندم على ذلك من وضعه

، >ملعالري خ على حي<يقف على باا، ويؤذّن بأعلى صوته من غري خوف وال خجل: 
وكانت مواطن تدريسهم وخلوة علمائهم، حىت قيض اهللا هلا من سعى فيها، فأصبحت ليلة 

يفة، وجعل خملعة أبواا، معوجة أخشاا، متصلة صفوفها، وأدخل بعضها يف احلجرة الشر
  ٢.»فيها الباب الشامي

كواحدة من اُألسر الشيعية اإلمامية  >آل سنان<ومن هنا بدأ اليعمري باإلشارة إىل 
دع اليت صنعت داخل ـِويذكرهم يف كلّ موضع وموطن من كتابه، ومن ذلك قوله يف عد الب

كان اآلخر مقابالً و) 9(املسجد ويشري إىل الصناديق اليت كان أحدها يف مقابل رأس النيب
من البدع اليت أراح اهللا منها، ما  ومما أدركت«وغري ذلك فيقول: (عليها السالم) لدار فاطمة

                                            
 . ٤٠نفسه :  . املصدر١
 . ٥٢صدر نفسه : امل .٢
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  ١».كان يفعله الشرفاء من آل سنان وغريهم
وهكذا يستأنف اليعمري منهجه يف كتابه الذي أراد به اإلشارة بوضوح إىل قدرة 

مل يزل كذلك حىت «يز قوة أهل السنة بقوله: آل سنان من الشيعة وإضعاف نفوذهم وتعز
  ومن ذلك أيضاً ما قاله اليعمري:». قويت السنة وأهلها

 أين أدركت قراء اإلمامية وأئمتها إذا دخل شهر رمضان، أخـذوا مـن القبـة مشعـاً    «
ومشعدانات على عددهم ينصبوا بعد صـالة اآلخـرة يف جمالسـهم، ويـدعون يف كتبـهم،      

م،  ويرفعون أصوام من رفع أصـواالة ال يعلمون صالم حول الروضة، والناس يف الص
وال يسمعون قراءة إمامهم لكثرة قرائهم، وجيتمع عليهم من الناس خلق كـثري، ويتخللـون   
   تلك األدعية بسجدات هلم مؤقتة. ومل يزالوا كذلك إىل أن اجتمعت الكلمـة، وظهـر احلـق ،

م و عوا من ذلك إالّنِفمزالت تلك العادة جمالسهم، فاحنسمت املادة، ويف بيو.«  

  مثّ يضيف اليعمري قائالً:

»ام ال يقرؤون كتبهم، وال يسمعون حـديث   ولقد أدركتاورين واخلدمجاعة من ا
عاىل، وأقام باملدينـة فكثّـر مـن    ت اهللا  رمحهيف خفية، حىت قدم الصاحب ابن حنا  نبيهم إالّ

آل سـنان والقياشـني، فهـابوا مكانـه مـن السـلطان، وأذعنـوا         قراءة املواعيد، وقام على
  ٢».واستعملوا التقية حىت رجعوا فيما زعموا كلهم سنة

»ة،  وميدم سنرؤساء اإلماميني وكبار الشرفاء املقيمني، حىت أشهدوا على أنفسهم أ
لك حىت سـافر  وال حيكمون بأحكام البدعة، وكان احلكّام منهم والفقهاء منهم، ومل يزالوا كذ

الصاحب عنهم، فرجعوا إىل حاهلم، ولكن بعد هضم جانبهم وكسـر شـوكتهم، فاسـتمرت    
بربكة إقامته كثري من البدع املؤسسة  املواعيد والقراءات واالستماعات والسماعات، وذهب
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يف املسجد الشريف منها: صالة الرغائب اليت روي أنها تصلّى ليلـة أول مجعـة مـن شـهر     
القاضي سراج الدين اآليت ذكره يصلّيها يف مجاعة يف الروضة املشـرفة بـال    أدركت رجب.

أنّ هـذه   . إالّنكري، وال معارض، وسنده يف ذلك ما رواه فيها وأخذ به كثري مـن الصـوفية  
  ١».املسألة ال تتعلّق بالشيعة

ـ  يهم وأما املسألة األخرى اليت ال تتعلّق أصالً بالشيعة واليعمري كذلك ال يسندها إل
:فهو اخلرب الذي يقول عنه اليعمري  

واتفق أن جاء إىل املدينة يف أيامه رجل من اليمن ادعى أنه شريف، كان له شكالة «
حسنة، مع طول قامة وسكون وحشمة، وكان معـه مجاعـة يف طولـه يتبعونـه ويعظمونـه،      

يف، ه صاحب الزمان، وسكن مع أصحابه يف دار النفـيس شـامي املسـجد الشـر    فأظهر أن
ـ  جيـداً  فانعطف عليهم الناس وهادوهم، ومتكنوا من خاطر الفاخري متكينـاً  ه ، ووعـدوه أن

هدى إليه البذالت الرفيعة، واملوائد يكون عنده من املقربني إذا خرج، فأقام على ذلك مدة ت
الفاخرة جتري عليه من عنده، ومن عند إخوانه مجاعة من الشرفاء، وكان يف حفـظ نفسـه   

، فلما أحس ، فلما طال مقامه وأبطأت عداته تكعكع عنه الناس قليالًاسته عجباًومراعاة رئ
  .بذلك سافر إىل العراق، فلم يطلع بعد ذلك خربه

يعرفه يف تـونس هـو    اهللا  رمحه مث ظهر بعد ذلك رجل من أهل تونس وكان والدي
ذه الطريقة،وأبوه، ي سم بأنه من أرباب ا قال له: ابن محاس، ظهرحلقيقة، وانعطف عليه وات

هذا الطواشي وغريه، فأسكنوه وقربوه، وأحتفوه بأنواع املالبس وفاخر األطعمة، وكان قـد  
وقـال   السـالم   عليهوكان يقول: اآلن قام من عندي اخلضر  تبدن ومسن من كثرة ما يأكل.

رأيـت  مثّ ترقّى حـىت قـال: كلمـين القلـم، و     يل: كذا وكذا، إىل أن قال: يل ملك كذا وكذا.
امللكوت، وأنواعها من هذه الترهات واخلزعبالت، وقام عليه مجاعة من أهل اخلري، وبلّغوا 
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احلاكم مقالته ونصب خياالته، فأدعي يف جملس كبري وحضره شيخ اخلـدام، ومجاعـة مـن    
لفيف العوام، فسألوا عما نقلوا عنه، فكان يقول مقالة غـري مقالـة اآلخـر، مل جيتمـع علـى      

ن فخلّي سبيله، مث سافر إىل القاهرة واشتهر ا ذكره وكثر أتباعه، مث انتقل إىل الشهادة اثنا
  ١.»ل اتالعراق فقيل: إنه قُ

ويبدو أنّ التشيع يف املدينة يف ذلك الزمان كان مدعوماً حبماية بعض األشراف الذين 
الكتاب وأشار إىل الذين ذكرهم اليعمري يف هذا > آل مهنا<يعتنقون املذهب اإلمامي ومنهم 

بعض أخبارهم ومن ذلك ما ذكره عن بعض املشايخ الكبار املسمى بعلي الواسـطي الـذي   
حىت كانوا يصدرون عن رأيه، ويتربكـون بعصـاه   «كان آل مهنا يعتقدون به اعتقاداً عظيماً 

أنه كـان   أنّ اليعمري مل يذكر شيئاً عن تشيع الواسطي هذا واكتفى باإلشارة إىل إالّ» وثوبه
  ٢يقيم دهراً يف املدينة ودهراً يف العراق.

مثّ يشري اليعمري يف خالل حديثه عن بعض املشايخ املُنتمني إىل مدرسـة الشـهابية   
ون املدينة أيضاً، يشري إىل الشيخ يعقوب الشريف الذي كان فقيهاً معروفـاً  نممن كانوا يسك

كان لـه  «ويؤكّد اليعمري أنّ هذا الشريف » كان له فقه وعلم واشتغال وعليه هيبة وجاللة«
ال يزال ينكر املنكر، ويتعرض ألهل البدع فيأخذ «وأنه كان » غرية عظيمة على أهل السنة

يتمكن فيه من  على حال أهل السنة ال بلسانه فيسفههم، وحيطّ منهم، وكان الوقت ليناً منهم
  ».القيام باحلق، كما هو اليوم احلمد هللا

تنباط ما يقصده املؤلّف من هذه اجلملة اليت أعاد تكرارها كثرياً كما أنّ ما وميكننا اس
يعنيه بالغرية يف مقابل أهل السنة هم الشيعة اإلمامية يف تلـك املدينـة. ويف الواقـع يقسـم     
اليعمري اخلواطر اليت ذكرها يف حياته إىل مرحلتين: املرحلة األوىل وهي املرحلة اليت كان 

 وإضـعافهم ة أقوياء وذوي نفوذ كبري، ومرحلة ثانية متّ فيها تقليص نفوذ الشيعة فيها الشيع
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جبهود السلطان ومجاعة من علماء أهل السنة، وهو ما أشار إليه يف هذا املوضع من كتابـه،  
فيسرد عندئذ قصة دفاع يعقوب الشريف بالشكل املذكور. ويف ذلك الوقـت كـان هنالـك    

ة وامسه يعقوب بن الصـفي ينـادي بـأعلى صـوته يف وسـط      رجل من كبار علماء اإلمامي
  الروضة النبوية الشريفة قائالً:

ــاً 	حــــب آل حممــــد إن كــــان رفضــ 	

ــي    	 ــثقالن أين رافضـــ ــهد الـــ فليشـــ
	 

فيفزع من ذلك أهل السنة، وكان له يف مثل هذا التعصب أمثال وله أعـوان، فـأنكر   
فيها، فرفع األمر إىل األمري منصور، الشريف يعقوب عليه، وباحثه وخطأه يف مسائل حبث 

موه ألف درهم، وكان ال مـال لـه،   فرفع الشريف ورمي يف اجلب، ومل خيرجوه منه حىت غر
ة ، فج١.معت له غرامته ودفعت إليهمفضيقوا عليه ونكلوا به وتشفّوا من أهل السن  

 ]العياشـية [ويف موضع آخر من كتابه أشار اليعمري إىل أسرة أخرى باسم العبابية 
مثّ » منهم يوسـف الشربشـري شـيخ الشـيعة وفقـيههم      فرقة كبرية من أوالد املدينة«بقوله: 

ج من بنات املدينة ومات عـن أوالد صـغار،   ، تزوسنياً هم مغربياًوكان جد«يضيف قائالً: 
وكـان  ». كثروا وانتشروا ومتذهبوا مبـذهب الشـيعة وغلـوا فيـه     هم، مثّفنشأوا يف مذهب أم

ـ   «مري قبل هذا قد ذكر حممداً، ابن حممد بن حيىي اخلشيب وقال: اليع اه والـده  وكـان قـد رب
اسـتنقذه اهللا مـن تلـك    ... حممد بن حيىي، وأنشأه الشيخ حممد بـن إبـراهيم املتقـدم ذكـره    

  ٢».الطائفة
تشري كلّ تلك األخبار إىل أنّ املذهب الشيعي كان مدعوماً وحممياً من داخل املدينة 

  ورة نفسها بينما كان أهل السنة مدعومني من قبل ااورين فقط.املن
 >نصيحة املشاور وتعزية ااور<: وجدير بالذّكر أنّ اليعمري اعتمد يف تأليف كتابه
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أليب شامة وال سيما فيما > ذيل الروضتين<ونقل الكثري من أخباره على كتاب آخر يسمى 
هـ) ومـا  ٦٥٨إىل وصول املماليك إىل سدة احلكم سنة (خيص تاريخ األيوبيني، وأشار فيه 

 قاموا به من أعمال تتعلّق بإعادة وجتديد مسجد النيب    (لّى اهللا عليـه وآلـه وسـلّمص)  بعـد
  احلريق الذي أصابه، وذكر يف ذلك بيتين من الشعر مها:

مل حيتــــرق حــــرم الــــنيب حلــــادث 
  

ــاه العــــار   خيشــــى عليــــه وال دهــ

  
ــر  ــدي الـ ــا أيـ ــت لكنمـ وافض المسـ

ــار     ــه النـــ ــاب فطهرتـــ   ذاك اجلنـــ

  
موضوع التتار واملغول وسـقوط بغـداد وتكـرار قصـة ابـن      إىل بعد ذلك مثّ تطرق 

.سبت  ١العلقميا روايته اليت تعود إىل قرابة مئة عام بعد سقوط بغداد فهي نفسها اليت نوأم
موجودة أبداً يف النصوص اليت  إىل الشيعة مع مرور الوقت على حني أنّ تلك النظرة مل تكن

كُتبت يف وقت احلادثة بل وحىت بعد مرور عقدين أو ثالثة عليها، مثّ إنّ اليعمـري مل يشـر   
البدايـة  < :أنّ املُصحح نسب ذلـك إىل كتـاب   إىل املصدر الذي استقى منه تلك احلادثة إالّ

ك ال ميكن أن يكون الكتاب البن كثري الذي عاش بعد اليعمري مبدة طويلة وبذل >والنهاية
املذكور هو املصدر الذي استند إليه اليعمري. ومهما يكن من أمر فمـن الواضـح أنّ تلـك    
القصة موضوعة ومنسوبة إىل الشيعة ظلماً وجوراً لكنها متكّنت من السيطرة علـى أذهـان   

  أهل السنة بشكل ممنهج عرب التاريخ.
 احلديث عن املدينة املنورة وأمـا الصـفحات   وبعد ذلك يعود املؤلّف مرة أخرى إىل

اليت كتبها يف بداية كتابه فكانت استطراداً وبياناً حلساسيته جتاه اإلمامية الذين كان يواجههم 
يف املدينة ويدخل معهم يف جدال ونقاش. واحلقيقة أنّ اليعمري ومىت أشار يف أي موضع يف 

  والتصدي هلم كان يقصد بذلك الشيعة اإلمامية. كتابه املذكور إىل أهل البدع وحماربتهم
ويف أثناء ذكره للشخصيات اليت كانت موجودة يف املدينة ممن كـانوا حيـامون عـن    
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:اورين أو كانت هلم معهم عالقات وثيقة، قال اليعمريا  
م القاضي جنم الدين مهنا بن  وكان من أعظم الناس مواالة للمجاورين واختالطاً«
والعقد، وإليه ترجـع   كان هو القاضي يف احلقيقة من بني سائر قرابته، وبه يناط احللّسنان، 

من الواضح أنّ الشيعة كان هلم قاضـيهم  ». حماكمات الشيعة وأنكحتهم وعقودهم وغري ذلك
اخلاص م يف ذلك الزمان كما كان لكلّ واحدة من الفرق السنية قاضيهم الذي ينتمي إىل 

كية أو الشافعية أو احلنفية). وقد أسـند محقّـق الكتـاب مـا ورد فيـه مـن       مذهبهم (كاملال
املغـامن  «(: ) و»١٠٠٣« ٣٦٨ : ٤» الـدرر الكامنـة  «( :إىل مهنـا بـن سـنان   املعلومات عن 

  »).٤٣٠٣«شرح حال، العدد »: التحفة اللطيفة(«: ) و/ أ ٢٦٧الورقة » املطابة

  مثّ يستأنف الكاتب كالمه قائالً:

ـ وكان مع ه« ـاورين وميـدحهم بالفضـائل احلسـنة ويستقضـيهم      ذا يتحبب إىل ا
يف الروضة املشرفة، وكان  إالّ صلي قطّاحلوائج، وحيضر مواعيدهم وجمالس احلديث، وال ي

ضـى علـيهم   يتر ،ومر به ذكر أيب بكر وعمـر  وكان إذا نسخ كتاباً« ١».يستعمل التقية كثرياً
ه من الفقهاء اإلمامية ويتـربأ منـهم، ولـه فـيهم هجـو      على أصحاب باخلط تقية، وكان حيطّ
، >١٣٠٦:  ٣ املغـامن املطابـة  <وقد وردت هذه األبيات أيضـاً يف  ». ظريف فمن ذلك قوله:

وذكر سبعة عشراً بيتاً من الشعر املذكور وله يف ذلك نقد وال سيما على بعض هؤالء الفقهاء 
  املدعني:

ــا   ــم محقــ ــه للعلــ ــب نفســ   وينســ

ــد اهللا   ــام   وعنــ ــن الطّغــ ــو مــ  فهــ
  

ــم    ــري علــ ــلمني بغــ ــيت املســ ويفــ
 ...وخيــبط خــبط عشــوى يف الظــالم      

  
 .وكان لديه فضيلة وعربية وآداب، وحسن حماضـرة «وعلّق بعد ذكر األبيات قائالً: 
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  ١».تويف سنة أربع ومخسني وسبعمائة
ينـة يف ذلـك   كان ذلك شرح حال ابن مهنا العامل والقاضي الشيعي ذي النفوذ يف املد

الوقت؛ فأما ما يتعلّق مبا إذا كان ابن مهنا قد قال تلك األبيـات بشـأن الفقهـاء مـن أبنـاء      
بعد مراجعة أصل األبيات وال أعلم ما  مذهبه أو يف آخرين غريهم فال ميكن احلكم فيه إالّ

  ام.إذا كان قد ورد ذلك يف مصدر آخر أم ال ألنّ تلك األبيات تشري إىل موضوع شامل وع
فيتعلّـق بـالتعريف   > نصيحة املشاور وتعزية اـاور <: وأما الفصل التايل من كتاب

  ببعض القضاة وأئمة اجلماعة واجلمعة، فقد كتب اليعمري قائالً:
»فأون أدركته من قضاتنا وأئمتنا الشيخ اإلمام العالمة سراج الـدين عمـر بـن    ل م

 فقيهاً  ـ  اهللا رمحهح األنصاري اخلزرجي، كان ـ أمحد اخلضري بن ظافر بن طراد بن أيب الفتو
مـن  [م املدينة سنة اثنـتني ومثـانني وسـتمائة    دقَ... ةيف علوم مج ناًمتفن حنوياً أصولياً جميداً

للخطابة، وكانت اخلطابة بأيدي آل سنان بن منيلـة   متولياً ]جانب السلطان اململوكي بالطّبع
إليهم، ومل يكن ألهل السنة خطيب وال إمام وال  راجعاً الشريف احلسيين، وكان احلكم أيضاً

اخلطبـة يف   ذلك منذ استوىل العبيديون على مصر واحلجـاز، فـإنّ   حاكم منهم، والظاهر أنّ
  ».املدينة كانت بامسهم

ا كان يف سـنة اثنـتني وسـتني    فلم«وبعبارات مبهمة وغامضة يشري اليعمري بقوله: 
سمع يف الدهور مبثله، وكاد اخلـراب يسـتويل علـى    ي ء ملوستمائة، وقع يف مصر قحط ووبا

ب اخللفاء العباسيون على واشتغل العبيديون مبا أصام من ذلك، فحينئذ تغلّ... وادي مصر
  ٢».احلجاز، وأقيمت اخلطبة هلم من ذلك العهد إىل يومنا

ـ  ة الحظ كيف أقحم اليعمري هذه العبارات وسط كالمه وحديثه عما آلت إليه حال
  اخلطابة يف املدينة يف زمن العبيديني وانتقاهلا إىل آل سنان بعدهم!
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وكان أخذ اخلطابة من آل سـنان يف سـنة اثنـتني    «مثّ يواصل اليعمري كالمه قائالً: 
على حاهلم، وكان ألهل السنة إمام يصلي م الصلوات  ومثانني وستمائة، واستمروا حكاماً
ل خطيـب  املنصور سيف الدين قـالوون الصـاحلي، فـأو   فقط، وكان السلطان يومئذ امللك 

 خطب ألهل السنة القاضي سراج الدين، وكان السلطان بعد ذلك يبعث مع احلـاج شخصـاً  
يأيت غريه مع الرجبية إىل ينبـع، مث   يقيم ألهل السنة اخلطابة واإلمامة إىل نصف السنة، مثّ

ط بكلفـة ومشـقة، لتسـلّ    الّف سـنة إ ن جاء ال يقدر على اإلقامـة نصـ  م إىل املدينة، وكلّ
  ١».اإلمامية من األشراف وغريهم عليه

 :ى مشس الدين احلليبسممـن بعـده   مثّ«وبعد سراج الدين عمر جاء خطيب آخر ي 
فخطب باملدينة أربعني سنة،  استقر سراج الدين املذكور خطيباً ، مثّشرف الدين السنجاري

إىل مصر، وذلك يف سنة سـت   بالسويس متوجهاً سافر إىل مصر يتداوى فأدركه املوت مثّ
  ».وعشرين وسبعمائة

»ة فلم يزالوا باملدينة قبل هذا التاريخ، وأدركت ذرية وأما األئمة من أهل السن
أصلهم من متليك  إليهم، وقد ملك أمالكاً عند الشرفاء حمبباً إمام احلرم، كان معظماً >دا<

له ذرية وكان هلم باملدينة أمالك، وذكر  >النظام<منهم  وكان... الشرفاء له كأثارب وغريها
أم أقاموا يف منصبهم مستضعفني جينيهم الشرفاء ويؤذوم، فارحتلوا بأوالدهم وتركوا 

الشرفاء بعثوا إليهم وأمنوهم على أن يرجعوا  وكنت أمسع من كبار أهل املدينة أنّ أمالكهم.
 >النظام< :وباملدينة موضع يسمى كهم ومتلكّت.إىل املدينة، فلم يفعلوا حىت أخذت أمال

  ».منسوب إىل إمام املسجد الشريف >اإلمامية<إليهم، وكان موضع يقال له  منسوباً

  مثّ يستأنف اليعمري حديثه قائالً:

»فلمفلطاملا عملوا معه من القبائح واألذى  ر القاضي سراج الدين باملدينة خطيباًا قر
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هم كانوا يرمجونه باحلصباء فصرب واحتسب، وأدركت من أذاهم له أنما مل يصرب عليه غريه 
م اخلدام وجلسوا بني يديه، فكان هـذا هـو   فلما كثر ذلك منهم تقد وهو خيطب على املنرب.
م وعبيدهم خدمـة   السبب يف إقامة صفاخلدام يوم اجلمعة قبالة اخلطيب، وخلفهم غلما

، ويف وكان يصبح بـاب بيتـه عليـه مغلوقـاً     للشريعة. للقلة ونصراً ومحاية للقضاة، وتكثرياً
ما عذرهم الحتراقهم أذى وهو صابر، ورب بعض األحيان يلطخونه بالنجاسة ويتبعونه بكلّ

 ،قاضـي املدينـة  > سـنان <من أيديهم بعد توارثهم له، فقد كان اخلطابة على خروج منصب 
  ١».فيما يغلب على ظين بن حيىي،عبد الوهاب  أبوه، وكذلك للجمعة آنذاك خطيبها

  ويضيف اليعمري قائالً:

أدركـت  : حكى يل الشريف سلطان بن جناد أحد شيوخ الشرفاء الوحاحـدة قـال  «
يذهب إىل  ى عنهم، مثّويترض القاضي مشس الدين سنان خيطب على املنرب ويذكر الصحابة

صالةمجعة عقب ال ق به، يفعل ذلك كلّبيته فيكفر عن ذلك بكبش يذحبه ويتصد.«  
وعد ذلك من غرائبه اليت  »رحلة ابن جبري«مثّ يذكر املؤلّف يف كتابه خرباً عن 

 مع احلاج، فحضر صالة اجلمعة وهم باملدينة. ه قدم املدينة زائراًأن«رآها يف رحلته فقال: 
جلس يف أثناء اخلطبة، وتقدم من  قال: فطلع اخلطيب وكان من الشرفاء اإلمامية فخطب مثّ

جاؤوا  مثّ للخطيب فجمعوا له شيئاً لمانه يطوفون على الناس ويأخذون منهم شيئاًعنده غ
به إليه فرده، وقال: ال يكفيين، فعادوا على الناس الرجال منهم والنساء فزادوهم فلم يقبل، 

مل يزل كذلك حىت قرب وقت العصر فرتل  قال: مثّ والناس يف ضيق من تأخري مجعتهم.
  ٢».ىوصلّ

 وكان >ةالقيشاني< اً مناألمر أنّ سراج الدين املذكور كان قد تزوج بنتوالغريب يف 
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رئيس اإلمامية وفقيهها. وكان املصحح قد نسب الرجل املذكور يف هامشه إىل  >القيشاين<
املدينة مل يكن ا من يعرف مذهب  إنّ حىت قيل:«. مثّ أضاف قائالً: >كاشان: <مدينة

  ١».ون من العراقاإلمامية حىت جاءها القيشاني

  ويقول املؤلّف:

»م   وذلك أنهم كانوا أهل مال عظيم، فصاروا يؤلفون ضعفة الناس باملـال ويعلمـو
قواعد مذهبهم، ومل يزالوا على ذلك حىت ظهر مذهبهم وكثر املشتغلون به، وعضده األشراف 

امللـك   ، ألنّ، وال يف مصر وال يف الشام من يلتفـت إلـيهم  يف ذلك الزمان، ومل يكن هلم ضد
 مثّ ه اجلهاد وال يستقر له قـرار. على البلدين، لكن مهّ العادل نور الدين الشهيد كان حاكماً

ويل بعد امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، فسار على طريقة امللك العـادل وزاد  
 عليه، وكان صاحب املدينة أبو فليته قاسم بن املهنا حيضـر معـه الفتوحـات، ويالزمـه يف    

وملـا صـاهرهم   . الغزوات، فلم يكن أحد جيسر على الكالم يف اإلماميـة يف ذلـك الزمـان   
 ، وصار خيطب ويصلي من غـري حكـم وال أمـر وال ـي.    السراج انكف عنه األذى قليالً

وكان إذا عقد يف البلد عقد نكاح بغري إذن علي بن سنان وأمـره ، طلـب الفـاعلني لـذلك     
  ٢.»وعزرهم وسلط عليهم الشرفاء

  وقال كذلك:

، على مذهبـهم وكان ااورون وأهل السنة إذا أرادوا عقد نكاح أو فصل حكومة «
فيقول هلم: ال أفعل حىت يأتيين كتاب ابـن سـنان،    يأتون والدي ليعقد هلم أو يصلح بينهم.

فيذهبوا إىل علي بن سنان فيعطونه ما جرت به عادته، فيكتب هلم إىل والدي ما صـورته:  
ومل يـزل األمـر    ).اصلح بني فالن وفـالن (، أو )عبد اهللا اعقد نكاح فالن على فالنةيا أبا (
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على ذلك حىت كانت أيام شيخ اخلدام احلريري، وقد تقدم ذكرها وتارخيها، فكثر ااورون 
وسألوا امللك الناصر حممد بن قالوون أن يكون ألهل السنة حاكم حيكم بينـهم، وحيملـهم   

قليد بذلك للقاضي سراج الدين وجاءته على ذلك خلعة وألف درهم، على مذهبهم، فجاء ت
 فقال: أنا ال أتوىل حىت حيضر األمري منصور بن مجاز، فأحضروه. وكان فيه معرفة ومداراة.

فقال له السراج: قد جاءين من السلطان مرسوم بكذا، وأنا ال أقبل حىت تكون أنت املـويل  
فقـال لـه: قـد رضـيت، وأذنـت       ري وال ينفذ حكمي.أم يل، فإنك إن مل تكن معي مل يتم

كـم بـني   فاسـتمر احلـال علـى ذلـك حي     من أحكامنا وال حكامنا. فاحكم وال تغري شيئاً
  ١».ااورين وأهل السنة

  مثّ يضيف اليعمري قائالً:

وآل سنان حيكمون يف بالدهم على مجاعتهم وعلى من دعى إليهم من أهل السنة، «
الكالم يف ذلك والتقدم يف األمـور هلـم، وأمـر احلـبس راجـع إلـيهم،        يقدر أحد على فال

. واألعوان ختتص م، واإلسجاالت تثبت عليهم، والسـراج يسـتعني بـأعوام وحببسـهم    
يواسـي الضـعفاء   اهللا ـ    ــ رمحـه   استمر ذلك احلال مدة السراج حىت مات، وكان السـراج 

م يف بيوم بنفسه، وكان ال يـرد مـن سـأله    ويتفقد األرامل واأليتام بربه وزكاته، ويقصده
للناس الذين عاصروه  ، بل يأخذ منه ويعطيه ما أراد، وكان قبل واليته احلكم طوعاًقرضاً

وهنا يقدم اليعمري شرحاً حول اخلدمات اليت قـام ـا السـراج لكنـه     ». من أهل الصالح
يرمي عليهم كلمـات يغـيظهم   يل احلكم تنكرت عليهم أخالقه، وصار فلما و«يشري بقوله: 

ويعد مجال الدين املطـري  ». ا وإن مل يكن حتتها طائل، فنفرت نفوسهم منه، وتفرقوا عنه
صاحب كتاب التعريف الذي يعترب من أهم املصادر التارخيية للمدينة، وهـو كـذلك شـيخ    [

اليعمـري بـذكر    تلميذاً للسراج. وهكذا يستمر ]اليعمري الذي نقل عنه الكثري من األخبار
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  ١أمساء بعض الشخصيات وتقدمي شرح واف عن سريم.
 :دار متـيم  <وكان يف أيامه رجل إمامي من حلب، وكان يسـكن يف  «يقول اليعمري

رئاسة، فكان جيلس السراج على طريقه عند باب الرمحة ، فـإذا دنـا    له ثروة و >،الداري
حـىت   وهو ال جياوبه وال يعيد الكالم له. هكذا أبداً ٢،)ناِصَيٍة كاِذَبٍة خاِطَئـةٍ (منه يقول له: 

فعاقبها حىت قتلها، فبلغ ذلك  ه نقم عليها شيئاًانتقم اهللا له منه، وذلك أنه كانت له جارية كأن
   ٣».األمري منصور فمسكه ودخل بيته وأخذ منه ألف دينار

ة والصالة ومنهم مثّ ذكر املؤلّف عدداً من اخلطباء الذين تلو السراج يف اخلطاب
هـ) مثّ ويل ٧٤٥يعقوب بن مجال القرشي واء الدين بن سالمة املصري الذي توفّي سنة (

  ٤.شرف الدين أبو الفتح حممد بن القاضي عز الدين أيب عبد اهللا حممدبعده 
» للمـذهب  حافظـاً  فروعيـاً  فقيهـاً «ويصف اليعمري شرف الدين املذكور بأنه كان 

  ح ما قام به فيما بعد ضد اإلمامية، ومن ذلك قوله:وتلك مقدمة لشر
»وكان يف القاضي شرف الدين شدة على األشراف، وكان له هيبة عظيمة سقاهم املر 

ا سطوته على اإلمامية وتوبيخه هلموأذاقهم الصرب، وأم هم على املنرب، فـأمر  يف احملافل وسب
وكان إذا قام يف األمـر ال يرجـع    كره.وصف، وال تكاد السنني تبيد ذمشهور ال حيتاج إىل 

... هاها وحيمل نفسـه علـى أشـقّ   بالسنة يتبع أشد عنه ولو خوف يف عاقبته، وكان متمسكاً
على النفوس فقـد اعتـادوا    وهو الذي أبطل صالة النصف من شعبان، وكان تبطيلها عزيزاً

لوقيـد، وكثـرة النسـاء    ، وكثرة امنها: زينة املسجد الشريف صالا، ومبتدعات كانت معها
واختالطهم بالرجال، والصياح من الصغري والكبري حىت ال يبقى للحـرم حرمـة وال ميلكـه    
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وكان له غرية على أهل السنة وإن علم من كثري منهم الكراهة له، فيسـدد أحـواهلم    القوم.
  ١.> املدينة وجياهد بنفسه يف حقهمريويقيم حرمتهم عند أم

والظـاهر أنّ إطـالق اسـم     >،ر السـنية يف اخلطـب السـنية   اجلـواه <: اب امسهتكوله 
يف عنوان هذا الكتاب يشري إىل وجود وضع خاص للمجادلة يف ذهنه بينه  >اخلُطب السنية<

 .وفيها ذكر البدعة وأهلها، وتوبيخهم ملا هم عليـه  أن خيلو منها خطبة إالّ قلّوبني اتمع. 
  ويستأنف املؤلّف كالمه قائالً:

ة من على املنرب لضرب رجل من اإلمامية كان يتنفّل زيـادة علـى حتيـة    ل مرونز«
 هم ال يعتقدون إقامة اجلمعـة إالّ يف أثناء ذلك التنفل، ألن املسجد، ويؤدي ظهر اجلمعة أربعاً

من قوي  غريه، فنهاهم عن ذلك فانتهوا إالّ خلف إمام معصوم، وهذا كان عادم معه ومع
وكان  هم إىل عنده فيضرم.ن يصيح عليهم وهو على املنرب ويأمر جبر، فكاتشيعه وتعصبه

ى املنسـوب بـزعمهم إىل علـي بـن     ون صالة العيد يف املسجد الذي يف املصلّاإلمامية يصلّ
، فمنعهم من الصالة فيه، وألـزمهم بالـدخول مـع أهـل السـنة يف      عنه  اهللا  رضيطالب  أيب

  ٢».املسجد املوجود اليوم
ات اليعمري بوضوح إىل أمور دقيقة ومهمة حول عقيدة اإلمامية بشـأن  تشري عبار

خلـف إمـام    إقامة اجلمعـة إالّ صالة اجلمعة وينقل صراحة أنهم كانوا يعتقدون عدم جواز 
. وكلّنا يعلم أنه يف العهد الصفوي حدث الكـثري مـن االخـتالف يف الـرأي حـول      معصوم

لسابع والثامن اهلجريين وكذلك حول ما كانوا يعتقدونه العبارات الفقهية املنقولة عن القرن ا
بشأن إقامة صالة اجلمعة. وأما النقطة األخرى يف عبارات اليعمري فهـي السـلوك القبـيح    
والتصرف املشني الذي كان اخلطيب السين املذكور ميارسه مع الشيعة آنذاك وال شك يف أنّ 

  اململوكي.سلوكه هذا كان مدعوماً حبماية السلطان 
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  هذا، ويضيف اليعمري قائالً:
وكان اإلمامية يصلون صالة العيد يف املسجد الذي يف املصلى املنسوب بزعمهم إىل «

، فمنعهم من الصالة فيه، وألزمهم بالدخول مع أهل السنة عنه  اهللا  رضي علي بن أيب طالب
 وثالثـني وسـبعمائة.  يف املسجد املوجود اليوم، وذلك يف يوم عيد األضحى من سنة سـت  

، فكانوا يف أيامـه علـى عـادم مـع     ض حلكامهمه مل يتعرغمد، لكنال ي وكان عليهم سيفاً
جيلس  اج ، وكان حيبس يف حبسهم ويستعني بغلمان الوايل، وكان حبس املدينة واحداًالسر

اضي شرف أعين القـ   كان يل معه فيه األمري والقاضي، وهو املوجود اليوم يف ساحة القلعة.
وظ نفوس احلسـدة الـذين   ها مبنية على حظمقامات سوء ال حيسن ذكرها هنا، ألنـ  الدين

ته الثالثة سـنة إحـدى   حج ، حىت إين وصلت أنا وهو إىل امللك الناصر ملا حجكانوا حوله
ى صاحب وثالثني وسبعمائة، فأمره السلطان أن ال يتعرض يل وأن ينصفين من نفسه، ووص

  ١».راعايت والنظر يف األحوال اليت أشكوها منه، فلم يفد فيه ذلكاملدينة مب
دنا عثمان وذلك يف فن شامي قبة سيباملدينة ود اهللا  رمحهتويف القاضي شرف الدين «

يل بعده احلكم واخلطابة واإلمامة الشيخ اإلمام العالمـة  و مثّ. سنة مخس وأربعني وسبعمائة
لدين بن عبد املؤمن بـن أسـيد بـن عبـدامللك اهلـوريين      تقي الدين عبد الرمحن بن مجال ا

  ».الشافعي املصري، قدم املدينة يف ذي احلجة آخر سنة مخس وأربعني

:مثّ قال اليعمري  

ويف تلك السنة استنابين يف احلكم عنه فسلكت مع الناس سبيل السياسة وسددت «
ة، ورأوا أين ال آخذ منهم األحكام، وجريت على الصلح بني اخلصوم، فمال إيلّ أهل املدين

ـ   شيئاً ق ضـرورته مـن   يف حكم وال إثبات، وال وراقة، بل رمبا أعطي من عندي مـن أحتقّ
واعتزلوهم وتركوا احملاكمة عندهم،  >قضاة اإلمامية<ين أهل البلد ومالوا عن الغرماء، فأحب
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ا فـإذا  ، صار جيلس على باب زقاقنرسنان امللقب عزيعلي بن حىت إنّ القاضي حسن بن 
هم كانوا إذا حكموا أحلقوا احملكوم له رسوالًرأى اخلصمني دعامها إليه فال يلتفتان إليه، ألن 

، ويقبلون من الشهود من كان ، وإن كتبوا ورقة طلبوا عليها أجراًأو ورقة يطلبون منه شيئاً
هلـم:   فقالهم اجتمعوا باألمري طفيل وشكوا عليه ما يلقون مين، وبلغين أن من رعاع الناس.

وقال يل القاضي جنم الدين مهنا  إذا سكت عنكم وعن أحكامكم فال تطلبوا منه غري ذلك.
١».رزقنا يا فالن بن سنان ـ وكان أعلمهم وأرأسهم: قطعت  

  : مثّ يضيف اليعمري قائالً

ومل أزل معهم كذلك حىت مخل ذكرهم، وماتوا أحياء، ومل يبق هلم يف البلد أمـر وال  «
  ».يف الشيء التافه واألمر النادر ي إالّ

  : وقال أيضاً

ولقد أدركت من حكامهم فوق عشرة من آل سنان ومن الصفيان الذين كانوا عند «
عليه القاضي مـن   احلكم كان له إذا حكم أنّ هم حيكم ويفصل اخلصومة، إالّرباط املعني كلّ

ن الفقيه علي يصـلح ويسـدد   : ارفعين إىل الفقيه فريفعه وال يراجعه، وكاآل سنان أو يقول
مل يزل أمرهم يتقاصـر، وعـددهم يقـل،     من غري أن يتطلع لشيء خبالف القضاة يومئذ، مثّ

الفقيه اهلوريين كف بصره يف أثناء تلك السنة بسبب ماء نـزل يف   إنّ مثّ حىت مات كبارهم.
عنـه يف   نائبـاً عينيه، فسافر إىل مصر مع احلاج ليقدح عينيه ويعود إىل املدينة، واستمريت 

سنة سبع وأربعني، وشددت على اإلمامية يف نكاح املتعة ونكلت بفاعلها، ومحلـت النـاس   
  ٢».على مذهب مالك، وأمخلت البدعة وأظهرت السنة
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  وقال كذلك:

يل احلكم واخلطابة واإلمامة القاضي األجل اخلطيـب املصـقع، مشـس الـدين     و مثّ«
املعطي بن سامل بن عبـد العظـيم بـن حممـد الكنـاين       عبد اهللا حممد بن زكي الدين عبد أبو

وكانت واليته ووالية األمـري   ... ـاملعروف بابن السبع   ـاملصري الشافعي العسقالين احملتد  
وملا استقر األمري سعد يف املدينة، بدأ مبنع  سعد يف سنة واحدة، وهي سنة مخسني وسبعمائة.
األمـر مجيعـه ألهـل     ألنكحة وغريها، وردآل سنان وغريهم من التعرض لألحكام وعقد ا

نة تقرة وأهلها، وإمخال البدعة وأهلها باًالسبالنـداء   وأمـر . إىل قلوب السلطنة بإظهار السن
باملدينة يف يوم الثامن والعشرين من شهر ذي احلجة أحد شهور سنة مخسني وسبعمائة: أن 

 من تعـرض ذلـك فـال يلـومن إالّ    ال حيكم يف املدينة مع القاضي مشس الدين غري فالن، و
  ١».فمن يومئذ انقطع أمرهم ويهم بالكلية، وظهر علم أهل السنة نفسه.

  مثّ يستطرد اليعمري قائالً:

وملا متّ األمر ألهل السنة وانقطع دابر القوم، وقع بينهم افتراق الكلمة وطهرت مـن  «
بـييت رغبـة يف    لقيل والقـال، لزمـت  ا رأيتهم على هذا احلال، وقد كثر بينهم اوملّ« ٢».الفتنة

  ».السالمة
ومهما يكن من أمر فإنّ الواضح أنّ السلطة اململوكية كان هلا األثر الفّعال يف تقليص 
قدرة الشيعة وحتديد نفوذهم يف املدينة، والظاهر كذلك أنّ املماليك كانوا قد وضـعوا خطّـة   

التشيع والقضاء على الشيعة يف كلّ  طويلة األمد لتنفيذ مآرم. واحلقيقة أنّ موضوع حذف
بدءاً من حلـب وانتـهاًء بلبنـان    ـ مكان كان جزءاً من السياسة الدينية للسالطني املماليك  

 ـومن هناك إىل املدينة ومكّة بل وكانوا ينوون القضاء على التشيع حىت يف مصـر نفسـها    
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علـى   ـ  ألنّ املماليـك  ،عروففلقد كان هلذا األمر هدف سياسي فضالً عن اهلدف الديين امل
كانوا يتخوفون من استيالء الشيعة على سـلطام وتـولّي األمـور يف بلـدام.      ـ  أي حال

وهكذا، ميكننا وضع رسالة حبثية مستقلّة بشأن املسار اإلعالمي والتبليغي املضاد للشيعة يف 
  عهد املماليك.

:وبعد ذلك يقول اليعمري  

هلـا مبرسـوم    مجاعة األمري مجاز بن منصور قدم املدينة متولياًهم كشف احلال أن مثّ«
فحاول األمري مجاز رجـوع اإلماميـة   ... السلطان، ومعه القاضي تقي الدين اهلوريين متولياً

ن ليوسف الشريشري أن حيكم بني الغرماء، وظهرت كلمتهم، وارتفعت إىل ما كانوا عليه، وأذ
اورين اجلفاء والغلظة يف الكالم، فسافر الناس يف أثنـاء  وأظهر األمري يل وللمج« ١».رايتهم

مـا جـرى للشـيخ     السنة إىل مصر وحتدثوا بذلك فبلغ السلطان فاغتاظ لذلك، وبلغه أيضاً
ا كان يف أول سـنة سـتني وسـبعمائة تـويف     فلم... الضرر يف القلعة ضياء الدين اهلندي من

املنصب الشريف الشيخ اإلمام العالمة املتفنن  يلفو... القاضي تقي الدين إىل رمحة اهللا تعاىل
  ٢».وجاء إىل املدينة بأخالق رضية، ونفس زكية... تاج الدين حممد بن عثمان الكركي

 مثّ«وهنا يذكر اليعمري أنّ مثّة اختالفات وقعت بني الكركي وبعض اخلـدام بقولـه:   
فأفسـدوا عقيدتـه يف   ... احملبـة سعوا بينه وبني اخلدام فأفسدوا ما بينه وبينهم من األلفـة و 

فاستحكم الفسـاد، وصـارت آراؤه تصـدر عـن مشـاورة      ... متخيالً أصحابه، وكان رجالً
الشبان، وبدت منه أشياء ال تليق بعقله وحسن سياسته، ونفر عنه أكثر ااورين واخلـدام،  

ـ » ومالت عنه قلوم واجتمعت كلمتهم على غريه ر قـد بلـغ   مثّ أشار اليعمري إىل أنّ األم
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  ١».وكان قد عزلين عن نيابته يف األحكام« .عزله هو شخصياً عن منصبه
مة جامع أشتات الفضائل، مشس الـدين  يل املنصب الشريف الشيخ اإلمام العالّو و«

حممد بن سليمان الشهري احلكري املصري الشافعي، وصل املدينـة املشـرفة يف ذي احلجـة    
   ٢».سنة ست وستني وسبعمائة

أنّ احلكري هو آخر شخصية احتلّـت املنصـب املـذكور حبسـب مـا ذكـره        ويبدو
وذلك لوفاته هو بعد ثالث سـنني مـن   > نصيحة املشاور وتعزية ااور< :اليعمري يف كتابه

تأليف الكتاب املذكور. ويف الفصل التايل تناول اليعمري شرح حال بعـض األمـراء الـذين    
  شهدهم وعاشرهم، فيقول:

»ل من فأوالدين مجاز بن شيحة بن هاشم بـن قاسـم    أدركته من األمراء األمري عز
بن مهنا بن حسني بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبد اهللا بن طاهر بن حيىي بن حسـني بـن   

وعـن فاطمـة    عنـه   اهللا  رضـي جعفر بن حسني بن علي بن حسني بن علي بن أيب طالب 
  ٣».، وحشرنا يف زمرم، ونفعنا مبحبتهمالزهراء البتول وعن ذريتهما الطيبة الطاهرة

مثّ يقدم اليعمري شرحاً عن حال صالح الدين األيويب يف أثناء ذكره حلكّام املدينة 
القدماء ومنهم األمري قاسم بن مهنا وكيف أنّ هذا األخري كان قد صحب صالح الدين يف 

ذي استقى اليعمري منه أنّ املصدر الرئيس ال ويبدو وفتوحاته وتأسيته به، كلّ غزواته
  ٤.>الروضتين< :معلوماته هو كتاب

ن عن ن امللكيبذكر هذي وقد خرجت«وبعد ذلك يقر اليعمري بلسانه قائالً: 
، ومع ذلك فقد خرج ثانية عن موضوع الكتاب »املقصود الذي أردناه لكن ملصلحة عظيمة
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ألصبهاينّ واجلهود اليت بذهلا يف وبدأ يتحدث عن الوزير مجال الدين حممد بن أيب منصور ا
  ١بناء السور حول املدينة ليمنع عنها غارات األعراب والبدو.

ومن خالل بيانه لفضائل امللك العادل شرع اليعمري باحلديث عن األيوبيني وكيـف  
وافض مـن حلـب   وأخرج الـر «أنهم استطاعوا الوقوف بوجه البِدع يف ذلك الوقت، قائالً: 

، مثّ يستمر اليعمري بذكر تلك الترهات الـيت دوـا املؤرخـون    »ملهمت شتوأعماهلا ، وش
التابعون لبالط األيوبيني واملُشتغلني حلساا، وأشار يف أثناء ذلك إىل قيام الدولة الفاطمية 

ا ، فلماداًمن أهل سلمية من بالد الشام، وكان حد وقيل: كان والد عبيد هذا يهودياً«وقال: 
   ٢».غري صحيح عى نسباًه فاطمي، وادى بعبيد اهللا، وزعم أنسمغرب تدخل امل

ويستأنف املؤلّف عباراته املُنكرة وتكراره اململّ وكلّها وليدة اخلرافات واخلزعبالت 
اليت اصطنعها مخالفو العباسيني واأليوبيني ضد الدولة الفاطميـة وراحـوا يروجـون هلـا يف     

ة للمؤرخني الذين ال يهتمون سـوى بنسـخ املطالـب وكتابـة     فكانت مائدة دمس ٦األصقاع
 :ر. يقول اليعمريوال تدب املوضوعات دون ترو»   ل وبقي هذا البالء علـى اإلسـالم مـن أو

، مثّ يـذكر فهرسـتاً   »ويف أيامهم كثرت الروافض واسـتحكم أمـرهم  ...  دولتهم إىل آخرها
ـ )9(هو املهدي ابن رسـول اهللا  «... بأمساء اخللفاء الفاطميني األربعة عشر بقوله: ة ، وحج

  ٣».ويقولون لطائفة أجهل من هؤالء: هو اهللا اخلالق الرازق ،اهللا
وكلّهـا   ٤مثّ أشار إىل بعض املطالب بشأن القرامطة واحلكّام اإلمساعيليني وغري ذلك.

ة الفاطميـة  موارد مكررة يف كتابه؛ مثّ ذكر اجلهود اليت بذهلا صالح الدين للقضاء على الدول
  ). وأما آخر ما أشار إليه اليعمري يف هذا الصدد فهو قوله:٣٨٨ فحة:(إىل ص
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واتفق يف سنة سبع عشرة وسبعمائة أن خرجت طائفة من النصريية القائلني بقـول  «
 العبيديني، القائلني بقوهلم يف بالد الشام، وكان أكثر أتباع العبيديني القـائلني بقـوهلم ظـاهراً   

ادعوا أنه  يف ثغور الشام، فخرجت هذه اجلماعة النصريية عن الطاعة وأقاموا شخصاً وباطناً
املهدي، وقاتلوا الناس، وادعوا أن املسلمني كفرة وأنّ دين النصـريية هـو احلـق، ورفعـوا     

أيب بكـر وعمـر، وخربـوا     حممـد. وبسـب   علي، وال حجاب إالّ أصوام بقول: ال إله إالّ
ارات، فخرج عليهم عسكر املسـلمني فكسـروهم، وقتلـوا منـهم     مـاملساجد، وجعلوها خ

   ١».ممزق مجاعة واضمحل أمرهم، ومزقهم اهللا كلّ
من الواضح أنّ أدب هذا التقرير وهذا النوع من اإلخبار قـائم علـى أسـاس نشـر     

  األكاذيب وتوجيه التهم وميكننا مالحظة ذلك حىت يف وقتنا هذا يف مثل هذه املصنفات.
نصـيحة املشـاور   <: قيقة، وكما أسلفنا قبل هذا فإنّ ترتيب موضوعات كتابيف احل

وتنظيمها بالشكل املذكور يهدف إىل تشويه مسعة الشيعة والتشيع وال سيما > وتعزية ااور
مذهبي اإلمامية واإلمساعيلية، وإن بدا هدف املؤلّف بيان تاريخ املدينة على أساس ساكنيها 

دام والدفاع عن هاتين الطبقتين. فقد عـاد اليعمـري مـن جديـد وبـدأ      من ااورين واخل
باستقصاء سرية قاسم ابن مهنا بعد عشرات الصـفحات مـن البحـوث املتفرقـة والقضـايا      

   ٢املتشتتة، ليقدم شرحاً مفصالً عن إمارة هذا الرجل وأعماله.
هـ) ٧٦٠ة حىت عام (وهكذا يستمر اليعمري يف تقريره يف شرح حال أمراء املدين

) من كتابه، مثّ يذكر سرية احلاكم عطية بن مجاز ٤١٧لينتهي هذا الفصل يف الصفحة رقم (
  الذي يدعو له الكاتب وميدحه بشدة.

وقد أفرد اليعمري الفصل األخري من تاريخ أسرته لشرح حال والده وأخيه وأغلب 
ض املسائل األسـرية األخـرى. مثّ   حديثه يدور حول توارث العلم يف أسرته واملؤلّفات وبع

                                            
 . ٣٩٣. املصدر نفسه : ١
 . ٣٩٤املصدر نفسه :  .٢



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ٢٥٤ 
 

ويف ذلك يذكر  ١،هـ) وكذلك تعرضه للقتل٧٦٣حتدث اليعمري باملشاكل اليت واجهته سنة (
  ٢.وبيان فضائل املدينة املنورة) 9(قصيدة طويلة ادعى أنها شكوى يرفعها لرسول اهللا

كن التارخيية وله قصيدة أخرى كذلك يف شأن املدينة يشري فيها إىل الكثري من األما
وتشري آخر العبارات الواردة يف كتابه إىل أنه انتهى من تأليفه الكتاب سنة  ٣.والدينية

  ٤.هـ)٧٦٧(
هــ) وتـوفّي سـنة    ٦٩٣وكان عبد اهللا بن حممد بن فرحون اليعمري قد ولد سـنة ( 

  .>نصيحة املشاور وتعزية ااور<: هـ) أي بعد سنتين على انتهائه من تأليف كتاب٧٦٩(

  استنتاج...

يعد اليعمري لسان حال طائفة ااورين يف املدينة واملدافع عن مذهب أهل السـنة،  
ووفق املعلومات اليت قدمها فإنّ الشخصيات اليت كانت حتكم املدينة وذات النفوذ فيها كانوا 

الرأي وإن كـان  أنّ ذلك ال يعين موافقة مجيع املُقيمني هلذا  ينتمون إىل مذهب اإلمامية، إالّ
املذهب املذكور هو السائد يف املدينة وهو املعين بتولّي أمر اخلطابة والقضاء. ويف تلك الفترة 

قلقها  ـاليت استنفرت كلّ قواها للقضاء على الشيعة يف الشام كلّها   ـمل تخف دولة املماليك  
 :ويقدم لنا اليعمري يف كتابهواهتمامها باملدينة املنورة فقامت بإرسال اخلطباء والقضاة إليها، 

تقريراً وافياً حول حماربة املماليك للتشيع وإقصاء الشيعة > نصيحة املشاور وتعزية ااور<
وتشتيتهم، مع تأكيد اليعمري نفسه على أنّ األشراف يف املدينة كانوا يذودون عـن الشـيعة   

دى إىل تقليص تلك احلماية عن أنّ الضغط الذي مارسه املماليك عليهم أ الّوحيامون عنهم إ

                                            
 . ٤٣٣املصدر نفسه :  .١
 . ٤٣٦ـ  ٤٣٣. املصدر نفسه : ٢
 . ٤٤٢ـ  ٤٣٧در نفسه : ص. امل٣
 . ٤٤٣ملصدر نفسه : . ا٤



 معلومات حول نفوذ الشيعة ...                                                                        

               ٢٥٥ 
 

الشيعة. وال شك يف أنّ النشاطات واألعمال اليت كان املماليك يقومون ا كـان هلـا األثـر    
األكرب يف إيذاء الشيعة يف املدينة وتعريضهم للتنكيل وهو ما بينه اليعمري بالتفصيل يف كتابه 

  املذكور.
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