
  دور الفقهاء والعلماء يف شؤون الدولة                                    العدد السادس -جملة البحوث األكادميية 

- 429 - 

دور الفقهاء والعلماء يف شؤون الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 م1141-1011/ـه141-444"مدينة فاس منوذًجا" 

 
   فتحية دمحم الوداند.                                                                   

 جامعة مصراتة -كلية اآلداب                                                              
 

 املقدمة
حفلت مدينة فاس ُب عصر املرابطُت بعدد كبَت مػ  راػاؿ العلػا دالػدي  مػ  الفقاػال دالعل ػال 

على أساس ديٍت ددعوة إصالحية اتس ت مبسحة دينية داضػحة  دالقضاة، حيث قامت الددلة املرابطية
اعلػػت للف ػػر الػػديٍت دأىلػػو م اةػػة مو يػػاة ُب قلػػوب ا اصػػة دالعامػػة ُب الددلػػة، د وػػ  القػػا  وف علػػى 
شئوف الدي  مب اةة عالية دميػاة، ف نػب بدايػة الددلػة لاػر للعل ػال ةفػوذ ُب مػر ت ا مػور حيػث  ػال  

 املرابطُت منب قياـ ددلواا.الفقاال املال ية م  
سػوال أكػاف ذلػ  ُب اجملػاؿ  مل يوواف الفقاال دالعل ال ُب القياـ أبي ع ل خيدـ اجملو ػ  الفاسػ 

الػػديٍت أد الف ػػري أد السياسػػ  أد ايقوصػػادي أد اياو ػػاع ، فاػػو ُب داقعػػو دُب مفاػػـو الفقاػػال مػػ  
 ابب ا مر ابملعردؼ دالنا  ع  املن ر.

الفقاػػػال ُب الوعبػػػَت عػػػ  ىػػػبا املبػػػدأ فاػػػ  كلػػػَتة دموعػػػددة، ملػػػل الوػػػ لي  دالوػػػدري  أمػػػا دسػػػا ل 
دا طبة دالنصيحة دحىت الفوػو،، دُب حػايت أىػر، املسػاةدة داملػ ازرة املاديػة داملعنويػة، دمػا يػ ز ددرىػا 

ع لػ  اإلجيايب مػ  الددلػة اكاك ػة مػ  ،حيػة، دمػ  عامػة النػاس مػ  ،حيػة أىػر، مػ  ىػالؿ الوػااماا ال
مببدأ ا مر ابملعردؼ دالنا  ع  املن ر، دم  ىالؿ اكػرص الدػديد علػى املصػاع العامػة  بنػال اجملو ػ  

 الفاس ، دم  ىنا ت ز أمهية اىويار املوضوع دضردرة دراسوو.
 الو ايد:

ـ داسػػػوطاعوا ىػػػالؿ مػػػدة قصػػػَتة أف 1069ىػػػػ/462سػػػيطر املرابطػػػوف علػػػى مدينػػػة فػػػاس سػػػنة 
رًا سياسًيا دتنظيً ا إدارً ، ترتب عليو، توسعات ع راةية خمولفة، فلا ي د ا مَت يوس  حيققوا هلا اسوقرا
ـ حػػػىت 1069ىػػػػ/462ـ( يسػػػوقر مبدينػػػة فػػػاس سػػػنة 1106-1061ىػػػػ/500-453ابػػػ  نيشػػػفُت  
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، ديبػػػػدد أةػػػػو أدرؾ شػػػػعور (1 أدرؾ الوضػػػػعية املوناقضػػػػة لل ػػػػدينوُت املوالصػػػػقوُت  القػػػػرديُت دا ةدلسػػػػيُت( 
، دأمر هبدـ ا سوار اليت كاةت تفصل بُت العددتُت دربطا ا (2 ددتُت ابلضيق فاسوجاب هلاس اف الع

 .(3 بعدة قناطر، دصَتمها مدينة داحدة
، دأصػػل  (4 أدار ا مػػَت يوسػػ  ا سػػوار داعلاػػا سػػورًا داحػػًدا، دىػػدـ ا سػػوار القدديػػة داػػددىا

ياػػا، ك ػػا سػػدت ال ػػات السػػور دزيػػد فيػػو ا سػػوار الػػيت  ػػدمت ُب فػػًتة ايضػػطراابت قبيػػل سػػيطر ا عل
 .(5 أبراج، دبٌت سور حييط ابملقابر

اىوا يوس  ب  نيشفُت با دة املسااد بفاس دسػقا  ا دااما ػا دفنادقاػا دىا، ػا دإصػالح 
، ك ا اسوقدـ مجلة صناع م  قرطبة (7 ، دتوعد أىل كل زقاؽ ابلعقاب إف مل جيد بو مسجًدا(6 أسػوارىا
 .(9 . دىو يدؿ على ذدقو اكضاري الرفي (8 ينة ال لَت م  املساادبنوا ابملد

كاف الوطور الع راين ملدينة فاس مبلابة ىطوة إجيابية ُب طريق تطور املدينة الف ري، فقد أديىا 
املرابطػػػوف عنايػػػة ىاصػػػة ل وملػػػا إحػػػد، املػػػدف املا ػػػة ابملطػػػرب ا قصػػػى ف صػػػبحت تسػػػوقطب العل ػػػال 

 .(10 املدرؽ دا ةدل  دا دابل الوافدي  م 
                                                           

 .82ص1ـ( ج1992ىػ/1412لوطورةو: فاس قبل اك اية  ترمجة: دمحم حج  ددمحم ا ىضر، دار الطرب اإلسالم ، بَتدت  (1 
 .106ـ( ص1951 ،بردفنساؿ: أدب ا ةدل  دنيرخياا  ترمجة: دمحم عبد اهلادي شعَتة، املطبعة ا مَتية، القاىرة (2 
( درقة 10988مي ردفيلا  9732ماوؿ: رسالة ُب ذكر م  أس  فاس  خمطوط ابهليئة املصرية العامة لل واب  ت رقا  (3 

ػ 179ـ ( ص1999ىػ/ 1420، 2اب  أيب زرع: ردض القرطاس   قيق: عبد الوىاب بن نصور، املطبعة املل ية، الرابط، ط ػ 54
اب  ىلددف:  ػ 41ـ( ص2008ىػ/3،1429اجلا،  : اٌت زىر اآلس   قيق: عبد الوىاب بن نصور، املطبعة املل ية، الرابط، ط

ػ دمحم عبد اهلادي شعَتة: املرابطوف دنيرخياا السياس   م وبة 185ص6ـ( ج1971الع   دار أحيال الًتاث العريب، بَتدت، 
ػ عبد هللا كنوف: يوس  ب  نيشفُت  ملة اللقافة املطربية تصدرىا دزارة ا دقاؼ دالد ف 92ـ( ص1969القاىرة اكديلة، القاىرة، 

 .14ص ـ(1973اإلسالمية داللقافية، أةفو غاةدي، الرابط، اجلال اللام ، 
ػ اب  ىلددف: املصدر السابق،  41ػ اجلا،  : املصدر السابق، ص 54درقة  ،ماوؿ: رسالة ُب ذكر م  أس  مدينة فاس (4 
 .49ص1ـ( ج1973ػ اب  القاض : ابدة ايقوباس  دار املنصور للطباعة دالوراقة، الرابط،  185ص6ج
قيق حم ود عل  م  ، دار الطرب اإلسالم ، بَتدت اب  القطاف: ةظا اجل اف لًتتيب ما ساؼ م  أىبار الاماف    (5 

 .250ص ـ(1990ىػ/1411
 .50ص1ػ اب  القاض  : املصدر السابق، ج 42ػ اجلا،  : املصدر السابق، ص55ماوؿ: ذكر م  اس  مدينة فاس، درقة  (6 
 .194ص1ـ( ج2007ىػ/1432، 2السالدي: ايسوقصا   قيق: دمحم عل اف، دار ال وب العل ية، بَتدت، ط (7 
 .50ص1ػ اب  القاض : املصدر السابق، ج 42اجلا،  : املصدر السابق، ص (8 
 .68حامد دمحم ا ليفة: اةوصارات يوس  ب  نيشفُت  م وبة الصحابة، الدارقة، د.ت( ص (9 
 929ص3ـ( ج2010اب  ىلددف: املقدمة   قيق: عبد الواحد دااُب، ملضة مصر، القاىرة،  (10 
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سػػػاعد ايسػػػوقرار السياسػػػ  دالون يػػػة الع راةيػػػة اللػػػباف شػػػاد  ا فػػػاس ُب عصػػػر املػػػرابطُت علػػػى 
، دقػد اىػوا املرابطػوف (1 ازدىار اقوصادىا، فعا الرىال، دازداد الدىل، داةصرؼ النػاس للع ػل داإلةوػاج 

، ك ػػػا عنػػوا أبملػػػارىا دميػػػاىاا (3 ع لػػو ،لػػريعادةػػو ُب ( 2 ابلاراعػػة، دعينػػوا مدػػرفًا علػػى ا راضػػ  الاراعيػػة
، لػػبل  اشػػوارت فػػاس مبحاصػػيل زراعيػػة ي (5 ، ىاصػػة ملرىػػا املعػػردؼ بناػػر دادي فػػاس(4 اجلوفيػػة أيًضػػا

، فػػػػازدىرت أشػػػػجارىا، دطابػػػػت تارىػػػػا، دأىصػػػػبت (6 تواػػػػد ُب غَتىػػػػا مػػػػ  املػػػػدف القريبػػػػة أد البعيػػػػدة 
 .(8 حىت أملا كاةت ت ف  املدينة كلاا (7 زردعاا

إىل ااةب النداط الاراع  اىوا املرابطوف ابلنداط الصناع ، البي سػاعد علػى ازدىػار اكيػاة 
ايقوصػادية، فعرفػت ُب فػاس الصػناعات اكربيػػة دمػواد املع ػار دأدداتػو فضػػاًل ع ػا احوااػو الػًتؼ الػػبي 

، د يات فاس بصناعة املنسواات داملالبػ ، دكػاف لوػوفر (9 اةودر ُب أداىر أ ـ املرابطُت م  موطلبات

                                                           

ػ حس  عل  حس :  124ص4ـ( ج1983، 3ي: البياف املطرب   قيق: إحساف عباس، دار اللقافة، بَتدت، طاب  عبار  (1 
 .182ـ( ص1980اكضارة اإلسالمية ُب املطرب دا ةدل   م وبة ا اذم ، القاىرة، 

، 1، الدار البيضال، طةاب  عباري: البياف املطرب "قسا املوحدي "   قيق: دمحم إبراىيا ال واين دآىري ، دار اللقاف (2 
 .24ـ( ص1985ىػ/1406

 .392-391ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (3 
ـ( 1980، أكووبر 31عبد القادر زمامة: دايقة حضارية ع  شب ة توزي  املياه ُب فاس القددية  ملة البحث العل  ، العدد (4 

  .. دلل ايد ع  موضوع الري ُب فاس141ص
 5ـ( ج1987ىػ/1407، 1اةظر : القلقدندي: صب  ا عدى   قيق: ةبيل ىالد ا طيب، دار ال وب العل ية، بَتدت، ط

ػ ماوؿ: اكلل املوشية   قيق: د.سايل زكار دعبد 242ـ( ص1866ػ اإلدريس : ةاىة املدواؽ  مطبعة بريل، ليدف، 151ص
ػ اك َتي: الردض املعطار   قيق: إحساف عباس، مطاب  180ـ( ص1979، القادر زمامة، دار الرشاد اكديلة، الدرا البيضال

، 1ػ عا الدي  موسى: النداط ايقوصادي ُب املطرب  دار الدردؽ، القاىرة، ط434ـ( ص1984، 2ىيدلَتغ، بَتدت، ط
 .155ـ( ص1998ػ عفيف  حم ود إبراىيا: اكضارة اإلسالمية ُب بالد املطرب دار املعارؼ، مصر، 62ـ( ص1993ىػ/1403

ػ ماوؿ: ايسوبصار  تعليق: سعد زغلوؿ عبد اك يد، مطبعة اامعة اإلس ندرية،  242اإلدريس : املصدر السابق، ص (5 
 .180ـ( ص1958 ،اإلس ندرية

 .91-90ـ( ص1983، 2اب  حوقل: صورة ا رض  دار صادر، بَتدت، ط (6 
 ،ػ اب  القاض : املصدر السابق 148ص5املصدر السابق، جػ القلقدندي:  43اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص( 7 
 .45ص1ج
-180ص2ـ( ج1989-1988ىػ/1409-1408 ،مارموؿ: إفريقيا  ترمجة: دمحم حج  دآىردف، م وبة املعارؼ، الرابط( 8 
 .181-180ص2ج
 .209عا الدي  موسى: املصدر السابق، ص (9 
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، (2 ، دكػػػاف ابملدينػػة ما ػػػة دإحػػػد، دأربعػػػوف دارًا ىاصػػػة ابلطػػػاؿ(1 ال وػػاف أاػػػره ُب ازدىػػػار ىػػػبه الصػػػناعة
، دعرفت فاس كبل  بف  صباغة ا ق دػة الػيت (3 دتنوعت املالب  ف اف مناا ال واين دالقط  داكرير

، ك ػا (5 ، كػبل  ازدىػرت صػناعة الػورؽ، دبلطػت شػ ًدا عظيً ػا(4 رتباطًا دايًقاارتبطت بصناعة النسيج ا
، (7 ، الػػػػيت اسػػػػوادمت لع ػػػػارة املسػػػػااد دبنػػػػال القصػػػػور دالبيػػػػوت(6 عرفػػػػت فػػػػاس الصػػػػناعات ا دػػػػبية

كالفضة داكديد دالنحاس، دمناا كاف حي ل النحاس ا صفر إىل مجيػ  ( 8 ابإلضافة إىل صناعة املعادف
دقػػػػد املػػػػب املرابطػػػػوف مناػػػػا مقػػػػرًا لسػػػػ  الع لػػػػة، ف ػػػػاف فياػػػػا داراف للسػػػػ ة، داحػػػػدة ب ػػػػل  ،(9 اآلفػػػػاؽ
 .(10 عددة

 

                                                           

 .171ـ( ص1979-1978اكس  الوزاف: دص  أفريقيا  ترمجة: عبد الرا  ايدة، الر ض،  (1 
 خمطوط بدار ال وب .السيوط : كواب ُب ةسب بعض الصحابة دايشراؼ ايدريسيُت دغَتىا م  ملوؾ ملووةة داملوحدي  (2 

 .30( درقة2024املصرية  ت رقا 
ػ اكس   140ـ( ص1970قيق: إمساعيل العريب، مندورات امل وب الوجاري، بَتدت،اب  سعيد املطريب: كواب اجلطرافيا    (3 

 .184الوزاف: املصدر السابق، ص
ـ( 1990ىػا1410، 1 قوت: معجا البلداف   قيق: فريد عبد العايا اجلندي، دار ال وب العل ية، بَتدت، ط (4 
عصر الوسيط  ملة كلية ا داب دالعلـو اإلةساةية بفاس، اامعة ػ عبد العايا العلوي: صناعة النسيج ُب املطرب ُب ال 261ص4ج

 .49ـ( ص1986-1985سيدي دمحم ب  عبد هللا، العدد اللاين، 
 .263حس  عل  حس : املصدر السابق، ص (5 
 .216ػ اكس  الوزاف: املصدر السابق، ص 35اجلا،  : املصدر السابق، ص (6 
 .55ػ اجلا،  : املصدر السابق، ص 75-74-73ص ،اب  أيب زرع : املصدر السابق (7 
ػ حس  عل  حس : املرا  35ػ اجلا،  : املصدر السابق، ص46ماوؿ: رسالة ُب ذكر م  اس  مدينة فاس  خمطوط(، درقة  (8 

دت، د.ت( ػ دمحم عبد العايا مرزدؽ:الفنوف الاىرفية اإلسالمية ُب املطرب دا ةدل   داراللقافة العربية، بَت 259املرا  السابق، ص
ػ عبد القادر زمامة: فاس دصناعواا الوقليدية  ملة كلية ا داب دالعلـو اإلةساةية بفاس، اامعة سيدي دمحم ب  عبد هللا،  99ص

 .472ـ( ص1981-1980العدد الراب  دا ام ، 
 .435ػ اك َتي: املصدر السابق، ص 181ماوؿ: ايسوبصار، ص (9 
 .دلل ايد ع  دار الس ة ،52ق، صاب  أيب زرع: املصدر الساب (10 

اةظر: اب  يوس  اك يا: الددحة املدوب ة ُب ضوابط دار الس ة  ةدر حسُت م ة ، صحيفة معاد الدراسات اإلسالمية، 
 .174اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص ػ117، 112-111ـ( ص1958، سنة 2، 1مدريد، اجمللد السادس، العدد
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، سػػاعد عليػػو أيًضػػا (1 ترتػػب علػػى ازدىػػار الندػػاطُت الاراعػػ  دالصػػناع  ُب فػػاس ةدػػاط  ػػاري
دأدابو ح ا  إلطػال املػرابطػُت للضرا ب الفادحة دامل وس على الوجارة داملواار، "إي ما أمر هللا تعاىل بو

 .(2 ال واب دالسنة م  الاكاة دا عدار"
، (3 سػػػاعد الرىػػػال ايقوصػػػادي علػػػى ةدػػػاط حركػػػة البيػػػ  دالدػػػرال ُب فػػػاس علػػػى تعػػػدد أسػػػواقاا

 .(4 داىوصت كل سوؽ بنوع معُت م  السل  
، ك دينػػػػة (5 كاةػػػػت القوافػػػػل الوجاريػػػػة ملػػػػرج مػػػػ  فػػػػاس موجاػػػػة إىل املػػػػدف املطربيػػػػة ا ىػػػػر،     
منطقػػػة السػػػوس ا قصػػػػى، دمدينػػػة أغ ػػػات دغَتىػػػا، ف ػػػػ  "أراد الطريػػػق إىل تل سػػػاف مػػػػ  سجل اسػػػة د 

سجل اسة فالقوافل تسَت م  تل ساف إىل فاس دم  فاس إىل صفرد إىل نيدلة إىل أغ ات إىل بٍت درعة 
 .(6 إىل سجل اسة"

عػػرب إىل ت ػوف اجملو ػػ  الفاسػػ  ُب العصػر املرابطػػ  مػػ  عناصػر خمولفػػة: ال بػػر مػ  املصػػامدة دال
 .(7 ااةب العناصر ا ىر، م  العبيد دأىل البمة

م  الوطورات اليت كقت الًتكيب السػ اين ُب اجملو ػ  الفاسػ  إابف عصػر املػرابطُت ز دة عػدد 
ال بر، فب جرد أف اسوقرت أدضاع الددلة بدأ تدفق ىجرات ال بر مػ  قبا ػل صػناااة، داسػوقرت ىػبه 

 .(9 ، ك ا دصل إىل مدينة فاس عدد م  الل ووةيُت(8 أماك  تعرؼ هباالقبا ل ُب فاس، دصارت هلا 
 

                                                           

 .56ـ( ص2007، 1دالسياسة  دار أيب رقراؽ، الرابط، ط حس  قرةفل: أىل فاس املاؿ( 1 
 .210، 173اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص (2 
 .191عفيف  دمحم إبراىيا: املصدر السابق، ص( 3 
، ض   م وعة خمطوطات( درقة 1/111ماوؿ: قصة املاااري  املس ُت ابلبلدي   خمطوط اب ااةة العامة ابلرابط، د ؾ  (4 

468-469. 
 .200-199ػ عفيف  دمحم إبراىيا: املرا  السابق، ص27حس  عل  حس : املصدر السابق، ص (5 
 .249اإلدريس : املصدر السابق، ص (6 
 .111ـ( ص1974، سنة22عبد السالـ ب  سودة: بيونيت فاس ُب القدمي داكديث  ملة البحث العل  ، العدد (7 
  .242اإلدريس  املصدر السابق، ص (8 
 .174-173ص1اب  القاض : املصدر السابق، ج (9 
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دُب العصػر املرابطػػ  بػػدأ أيًضػػا توافػػد ا سػػر العربيػػة ا ةدلسػػية علػػى املطػػرب ا قصػػى، داسػػووط  
، دبيت بٍت عدري  (1 معظ اا فاس جلودة مناىاا دسالمة بيئواا ك سرة بٍت حنُت، دىا م  عرب كناةة

 .(2 عدري  م  عرب ا ارج
كػػػاف العػػػرب القيسػػػية قػػػد سػػػ نوا فػػػاس منػػػب أ ـ ا دارسػػػة داسػػػو ر داػػػودىا فياػػػا حػػػىت عصػػػر 

، دم  البيونيت ال ناةية بيػت بػٍت ب ػار، دمػناا الفقيػو ب ػار (3 املرابطُت، دكاةت  للاا أسرة السالجل 
ـ(، دبيػػت بػػٍت امللجػػـو الػػبي أذمػػب أحػػد قضػػاة م ناسػػة 1014ىػػػ/405بػػ  عبػػد الػػرا  القيسػػ   ت

 .(4 راكش ُب العصر املرابط دم
اشوارت ُب فاس ال لَت م  ا سػر الػيت كػاف هلػا ددرىػا ُب الندػاط اللقػاُب داىػل املدينػة، ف ػ  

، (5 ال بػػر اشػػوارت أسػػر: املادغػػ ، دا دريب، دالػػادادي، داملطيلػػ ، دبػػٍت دااةػػة، دبػػٍت حنػػوف، دبػػٍت ىػػار
، دأسرة بٍت امللجـو (6 البنُت( م سسة اام  القرديُتدم  ا سر العربية بيت فاط ة الفارية امللقبة بػ أـ 

، دغَتىػػا مػػ  ا سػػر، ابإلضػػافة إىل ا سػػرات الفاسػػية (7 امللجػػـو الػػبي  اشػػواردا ابلقضػػال ُب مدينػػة فػػاس
ذات ا صػػػل ا ةدلسػػػ  ك سػػػرة: الفاسػػػ ، دابػػػ  سػػػودة، دابػػػ  حيػػػوف، دالسػػػراج ا ةدلسػػػ ، دا شػػػبيل ، 

ب، داكػػػػراؼ، داللجػػػػاين، داجلردةػػػػدي، دالقبػػػػاب، دمػػػػ ، دالسػػػػبيت، دالدػػػػديد، دالدػػػػراط، دفػػػػارس غػػػػال
. دقد ش ل اموااج العرب ابل بر ُب العصػر املرابطػ  حلقػة ما ػة (8 داملداط، دالراي ، دالرام ، دالوباع

ُب اقافػػة املطػػرب العػػريب كلػػو دُب فػػاس علػػى رمػػو ىػػاص، دمػػا حػػد، بػػبعض املػػ رىُت للوحػػدث عػػ  ت بػػر 
ديبدد أف ىبا ايموااج بُت العرب دال بر ُب فاس أصب  أكلرًا تعقيًدا، حىت  ،(10 دتعرب ال بر (9 العرب

                                                           

  .39ـ( ص1972اب  ا ار: بيونيت فاس ال  ،   دار املنصور للطباعة دالوراقة، الرابط،  (1 
براةت، فاس،  -ػ الفاس : ذكر بعض مداىَت أىل فاس ُب القدمي   قيق: ىالد الصقل ، مطبعة آةفو19املصدر ةفسو، ص (2 

 .15ـ( ص2007ىػ/1428
 .45اب  ا ار: املصدر السابق، ص (3 
  .37املصدر ةفسو، ص (4 
 .17حس  قرةفل: املصدر السابق، ص (5 
 .68اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص (6 
: الو  لة ل واب الصلة   قيق: عبد السالـ اهلراس، دار الف ر للطباعة، ػ اب  ا ابر41اب  ا ار: املصدر السابق، ص (7 

  .549ص2ػ اب  القاض :املصدر السابق، ج225ص4ـ( ج1995ىػ/1415بَتدت، 
 .21حس  قرةفل: املصدر السابق، ص( 8 
 .549ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (9 
 .60-59ص1ـ( مج1998ىػ/1419ار ال وب العل ية، بَتدت، اب  بساـ: البىَتة   قيق: سامل مصطفى البدري، د (10 
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حىت أف صاحب كوػاب بيػونيت فػاس داػد صػعوبة كبػَتة ُب  ييػا ةسػب عػدد مػ  البيػونيت الدػاَتة ُب 
 فاس.

سػػامهت طبيعػػة الًتكيػػب السػػ اين  ىػػار فػػاس ُب عصػػر املػػرابطُت ُب ازدىػػار اقافواػػا، فػػاموااج 
ت وف مناا الس اف: ال بر، دالعرب، دا ةدلسيوف، دأىل البمة، أةوج عنصرًا بدر ا دصفو العناصر اليت 

ابػػ  أيب زرع أبةػػو: "أحػػد أىػػل املطػػرب أذىػػا،، دأشػػدىا فطنػػة، دأراحاػػا عقػػاًل، دأليػػناا قلػػواًب دأكلػػرىا 
 ا دح ػػاماا صػػدقة، دأعػػاىا ةفوًسػػا، دألطفاػػا قا ػػل، دأقلاػػا ىالفًػػا علػػى املػػػلوؾ دأكلػػرىا طاعػػة لػػوي

 .(1 دكيف ا تقلبت ا حواؿ فاا يس وف على أىل بالد املطرب ع اًل دفقًاا دديًنا
ع ػػل املرابطػػوف علػػى إصػػالح أحػػواؿ فػػاس الع راةيػػة دايقوصػػادية داياو اعيػػة، دمػػا أداػػد ةوًعػػا 

دقػد عػ  ابػ  ، (2 م  الوعادف بُت كافة طبقات اجملو   املرابط ، فداع ا مػ  دالط  ةينػة ُب ربػوع الػبالد
. دك ػا (3 أيب زرع ع  ىبا الرىال قا اًل: "دكاةػت أ ماػا أ ـ دعػة درفاىيػة درىػال موصػل دعافيػة دأمػ "

ةعلا أف ايسوقرار إذا اقًتف ابلرىال م   للحضارة مػ  أف تػبكو ةبوواػا دتنضػج تارىػا، حيػث ينصػرؼ 
ل إف املػرابطُت صػاةوا تػراث اكضػارة ُب ، دقػد قيػ(4 العل ال إىل أدال رسالواا السامية ُب ىددل دط  ةينة

املطرب هببه السياسػة اإلصػالحية الػيت دضػ  أساسػاا ا مػَت يوسػ  بػ  نيشػفُت حػُت أدصػى دلػده أبي 
 .(5 يايج عليو أىل درف دم  درا و م  املصامدة دأىل القبلة

 م اةة الفقاال دالعل ال ُب العصر املرابط :
، فػػػ مَت (6 أتسػػػي  الددلػػػة سياسػػػة تدػػػجي  العلػػػا دالعل ػػػالاتبػػػ  ح ػػػاـ املػػػرابطُت ددي ػػػا بعػػػد 

املسػػل ُت يوسػػػ  بػػػ  نيشػػػفُت كػػػاف يقػػػدر الفقاػػال دالعل ػػػال دجيلاػػػا ديعظػػػا م ػػػاةواا، ديصػػػرؼ ا مػػػور 
، دمل ي ػػ  ىػػػبا (1 ، ك ػػا كػػاف م رًمػػػا هلػػا(7 إلػػياا، دذىػػب فياػػا بػػػرأياا، ديقضػػ  علػػى ةفسػػػو بفويػػاىا"

                                                           

 .45-44ردض القرطاس، ص (1 
 .182حس  عل  حس : املصدر السابق، ص (2 
 .100اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص (3 
 .426ـ( ص1956حس  أاد حم ود: قياـ ددلة املرابطُت  دار الف ر العريب، القاىرة،  (4 
  .83-82ماوؿ: اكلل املوشية، ص (5 
 8ـ( ج1980ىػ/1400ػ اب  ا اَت: ال امل ُب الواريخ  دار ال واب العريب، بَتدت، 173اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص (6 
، 2ػ اب  ا طيب: ايحاطة ُب أىبار غر،طة   قيق: دمحم عبد هللا عناف، م وبة ا اذم ، القاىرة، ط 237-236ص 8ج

 .215ص1ػ السالدي: املصدر السابق، ج 349ص ،4ـ( مج1977
 .46ص4املصدر السابق، ج اب  عباري: (7 
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ا قصػػػػى دفقاػػػػا اا، بػػػػل رحػػػػب ب ػػػػل العل ػػػػال دىاصػػػػة عل ػػػػال  الو ػػػػرمي مقوصػػػػرًا علػػػػى عل ػػػػال املطػػػػرب
، حػػىت أشػػبات (3 ، الػػبي  رحػػل إىل حضػػرتو عػػدد كبػػَت مػػناا لي وةػػوا ُب للػػو د ػػت رعايوػػو(2 ا ةػػدل 

فػللياا يعػود الفضػػل ُب  ، دُب عاػده ازداد ةفػوذ الفقاػال دمسػػت م ػاةواا،(4 حضػرتو حضػرة بػٍت العبػػاس
إذا قلنػػػا إملػػػػا يعػػػػددف أحػػػػد الركػػػا ا ا ساسػػػػية ُب توطيػػػػد ح  ػػػػو ُب اػػػوازه إىل ا ةػػػػدل ، بػػػػل ي ةبػػػػال  

 .(5 ا ةدل 
ـ(، الػبي عػاش فػًتة كبػَتة 1142-1106ىػ/537-500أما عل  ب  يوس  ب  نيشفُت  

، حيث: (7 ، فقد اسواوتو اللقافة ا ةدلسية، فنال مناا(6 م  حياتو اب ةدل ، دالًيا علياا م  قبل أبيو
، دكػػاف ك بيػػو حمبًػػا للعل ػػال (8 داملوبولػػُت أقػػرب منػػو إىل أف يعػد ُب امللػػوؾ داملوطلبػػُت" "كػاف يعػػد ُب الاىػػاد
، دبل  (10 ، فوعالا ةفوذىا ُب عاده حىت بلطوا مبلًطا عظيً ا مل يبلطوا مللو م  قبل(9 دالفقاال مقراًب هلا

ـ( أحد فقاال 1145ػ/ى540ت رديو هلا، أةو كاف خيرج بنفسو لا ر ا، كارداو لا رة اب  يالرزج  ت
، دمل ياؿ عل  ب  يوس  م  أدؿ إمرتو يسودع  أعياف ال واب م  اايرة ا ةدل  دصرؼ (11 املال ية

 .(12 عنايوو إىل ذل  حىت ااو   لو مناا ما مل جيو   ملل ، دقد اسوع لاا دزرال دكوااًب ُب عاده

                                                                                                                                               

 .173اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص (1 
   .237(حس  عل  حس : املصدر السابق، ص2 
 املرا  ةفسو دالصفحة.( 3 
 .144ـ( ص1963رة، املعجب ُب تلايص أىبار املطرب   قيق: دمحم سعيد العر ف، القاى املراكد : (4 
 رسالة مااسوَت، اامعة  ةذمو، أبو ب ر دمحم حس : فقاال املال ية ُب ا ةدل  ُب عصر املرابطُت دأارىا ُب اكياة السياسي (5 

 .63ـ( ص2003ىػ/1424انوب الوادي، كلية اآلداب 
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 .491حس  عل  حس : املرا  السابق، ص( 7 
 .144اكد : املصدر السابق، ص( املر 8 
ػ البىيب: سَت أعالـ 273،ص24ـ( ج1983النويري: ملاية ا رب   قيق: حسُت ةصار، اهليئة العامة لل واب، القاىرة، ( 9 

ػ اكنبل : 124ص20ـ( ج1996ىػ/1417، 1، بَتدت، طالنبالل   قيق: شعيب ا رة دط دحسُت ا سد، م سسة الرسالو
ـ( 1986ىػ/1406، 1شبرات البىب   قيق: عبد القادر ا رة دط دحم ود ا رة دط، دار اب  كلَت، دمدق، ط

 .115ص4ج2مج
 . 150( املراكد : املصدر السابق، ص10 
 .152ـ( ص2010، 3لبيضال، طالوادر: الودوؼ   قيق: أاد الووفيق، مطبعة النجاح اجلديد، الدر ا (11 
 . 151املراكد : املصدر السابق، ص (12 
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سػار علػى  ـ( اك ػا عػ  أبيػو،1144-1142ىػ/539-537حُت درث نيشفُت ب  عل   
، إذ "سػػل  طريػػق ،مػػوس الدػػريعة دمػػاؿ إىل طريقػػة املسػػوقي ُت (1 سياسػػة سػػلفو  ػػاه الفقاػػال دالعل ػػال

 .(2 دقرالة كوب املريدي "
ابلعل ػػػال علػػى دية ا مػػر مػػناا، بػػػل اموػػدت لودػػ ل أغلػػب ا مػػػرال  مل تقوصػػر عنايػػة املػػرابطُت

ااػػػال علػػػى اللقافػػػة دالعلػػػا يقلػػػد كػػػل مػػػناا أمػػػَت دالوااػػػال مػػػ  البيػػػت املرابطػػػ ، فقػػػد أقبػػػل ا مػػػرال دالو 
، (3 املسل ُت ُب تدجيعو للعلا دالعل ال، داملبدا الدعرال دا دابل السال دقربوا إلػياا الفقاػال دالعل ػال

 .(4 إىل ااةب   يا الة الفقو ُب ةوازهلا دقضا ىا
زىا يػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػو م اةػػػػػػػػػة العل ػػػػػػػػػال ُب العصػػػػػػػػػر املرابطػػػػػػػػػ ، أف الفقيػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػر 

ـ( اػػال مػػ  مدينػػة فػػاس إىل مػػراكش فاسػػودعاه بعػػض أمػػرال صػػناااة للقػػرالة عليػػو 1163ىػػػ/559 ت
 .(5 دا ىب عنو

 ددر الفقاال دالعل ال ُب اكياة السياسية دايقوصادية داياو اعية
 ػ أدًي / ُب اكياة السياسية:

بطُت، دمػػػا اعػػػل أمػػػرال كػػػاف للفقاػػػال دالعل ػػػال ددر ىػػػاـ ُب اكيػػػاة السياسػػػية ىػػػالؿ عصػػػر املػػػرا
الددلػػة املرابطيػػة يقومػػوف بو لػػيفاا بوليفػػة القضػػال، ددف ايسػػوناد علػػى العصػػبية القبليػػة، دىػػ  سياسػػة 
ح ي ػػة لوحقيػػق العدالػػة دتطبيػػق تعػػاليا اإلسػػالـ، دقػػد مػػنحاا ذلػػ  م اةػػة عاليػػة ُب اجملو ػػ  املرابطػػ ، 

، د مهيػػػة ىػػػبا (6 ملػػػبىب املػػػال  حيػػػث كػػػاةوا يسػػػو ددف ةفػػػوذىا مػػػ  سػػػلطة الددلػػػة دحي  ػػػوف دفػػػق ا
املنصػػب كػػاف تعػػُت القاضػػ  يصػػدر مبرسػػـو عػػ  أمػػَت املسػػل ُت، يوصػػ  فيػػو القاضػػ  أبف ي ػػوف عػػادًي 
حازًمػػا ي أتىػػبه ُب هللا لومػػة ي ػػا، ديبػػُت فيػػو سػػلطة القاضػػ ، ددمػػا ي كػػد ذلػػ  الرسػػالة الػػيت بعلاػػا أمػػَت 

                                                           

 .71ذمو، أبو ب ر دمحم حس : املصدر السابق، ص( 1 
  .79،ص4اب  عباري: املصدر السابق، ج (2 
 .439حس  أاد حم ود: املصدر السابق، ص (3 
 .105ص6اب  ىلددف: الع ، ج (4 
فجل  أبو اكس   وو فقاؿ لو: أى با كنت تفعل م  م  كنت توعلا منو؟ قاؿ لو: فدىل عليو أبو اكس  دىو على سريره ( 5 

ةعا. فقاؿ لو أبو اكس : اةاؿ إىل م اين دأكوف أ، ُب م اة  ف اابو ا مَت إىل ذل ، فناؿ ع  سريره دال  عليو أبو اكس ، 
 فالزمو".

 .169ةظر: الوادر: املصدر السابق، صا
 .161ص 2لسابق، مجاب  بساـ: املصدر ا (6 
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 (1 ـ( 1114ىػػػػ/508إىل قاضػػػ  اجل اعػػػة أيب عبػػػد هللا بػػػ  اػػػدي   ت املسػػل ُت يوسػػػ  بػػػ  نيشػػػفُت
ـ، دكػاف مػ  أىػػل 1096ىػػ/490الػبي كػاف حافظًػا دأديبًػا شػاعرًا لطػوً  أصػولًيا تػػوىل قضػال قرطبػة سػنة

اجلاالة دالصرامة، دىو م  بيت علا دةباىة دفضل دااللة، يقوؿ فياا: "دقد عاد، إىل مجاعة املرابطُت 
ُب كػػل حػػق  ضػػيو، دي يعًتضػػوا عليػػ  ُب قضػػال تقضػػيو، درمػػ  أدًي دكلاػػا آىػػره منػػب  أف يسػػل وا لػػ 

 .(2 صرت قاضًيا، سامعوف من  غَت معًتضُت ُب حق علي "
فوض اب  نيشفُت ُب الرسػالة ةفسػاا ابػ  اػدي  ُب تصػري  ا مػور فيقػوؿ: "دي ةدػَت بدػ ل 

 .(3 غَت مضيق علي  فيو، فاعل و"علي ، دتصرف  أحياً، ُب إصالح صنعو  دترقي  معاش ، 
كاةت ىبه الرسالة إعالً، ع  بدل عصر اديد يلعػب فيػو العل ػال ددرًا سياسػًيا دإدارً  داىػل 
الددلة املرابطية، دقػد اسػو ر ىػبا الػددر قا ً ػا إىل ملايػة ددلػة املػرابطُت، دكػاف عل ػال فػاس ضػ   أدلئػ  

 سياسية ُب الددلة املرابطية.العل ال البي  أسا وا بد ل م ار ُب اكياة ال
، كػاف عالػػو مبرسػػـو مػػ  قبػػل أمػَت املسػػل ُت يوضػػ  فيػػو  ىػػار  دك ػا كػػاف تعػػُت القاضػػ  مبرسػػـو

 .(4 البلد سبب عالو
تػػوىل قضػػال فػػاس ُب عاػػد املػػرابطُت عػػدد مػػ  الفقاػػال، سػػوال كػػاةوا مػػ  أىلاػػا أد مػػ  ىارااػػا 

فػػاس دالقاضػ  هبػا أبػو عبػد هللا دمحم بػ  علػ  بػ  اعفػػر علػى رأسػاا اإلمػاـ الفقيػو العالمػة النايػو املفػيت ب
ـ(، دىػػو مػػ  أىػػل قلعػػة اػػاد، لقػػ  ُب قرطبػػة أاب الوليػػد بػػ  رشػػد، دأاب 1171ىػػػ/567ابػػ  الرمامػػة  ت

، ٍب ةاؿ فاس ددىل قضػالىا سػنة (5 حبر ا سدي دأاب الوليد اب  طري  دغَتىا فح ل عناا دمس  مناا
، ددمػػ  (6 ـ دحػػدث هبػػا ددرس دأىػػب النػػاس عنػػو1140/ىػػػ535ـ دصػػرؼ عنػػو سػػنة 1139ىػػػ/534

                                                           

 .208ص2ـ( ج2008اب  بد واؿ: الصلة  اهليئة العامة لل واب، القاىرة،  (1 
 .161، دالنص املقوب  م  الرسالة، ص161-160ص 2اب  بساـ: املصدر السابق، مج (2 
 .161ص 2املصدر ةفسو، مج (3 
املسل ُت عل  ب  يوس  إىل أىل مدينة فاس سنة قد أةفرد اب  عباري ابإلشارة إىل سطور م  املرسـو البي أرسلو أمَت  (4 

ـ، يبُت فيو ا سباب اليت أدت إىل عالو لقاضياا اب  امللجـو ع  قضال مدينة فاس، اال فيو: "أبقاكا هللا 1133ىػ/528
، دأة ، أاال أبح اـ القضال م  العلجـو و ألار من ا دأكرم ا بوقواه ديسركا ملا يرضاه دقد أملى إلينا أف اجلاوؿ اب  امللجـو

. ، داعلنا شاب العالة الدياطينة كالراـو ، فقد دليناه ىطة امللـو دةبد،ه ُب العرال دىو مبمـو  أح اًما يًتحا م  مللاا على سدـد
 .192ص4أةظر: اب  عباري: املصدر السابق، ج

-134ص2ـ( ج2004ال واين: سلوة ا ةفاس   قيق: عبد هللا ال امل ال واين دآىردف، دار اللقافة للندر، الدار البيضال،  (5 
 .135-134ص2ج
ـ( السفر اللام ، القسا ا دؿ 1984املراكد : البيل دالو  لة،  قيق: دمحم ب  شريفة، مطبوعات أكادديية املطربية، الرابط، ( 6 
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تفقاوا عليو بفاس أبو ذر ا دٍت دأبػو البقػال يعػيش بػ  القػدمي ا ةصػاري دأاػد بػ  دمحم الب ػري دعلػ  
ـ( دصلى عليػو أبػو حفػص بػ  ع ػر قاضػ  1171ىػ/567ب  دمحم البلنس  دغَتىا، توُب بفاس سنة  

 .(1 فاس حينئب
الفقاال دمحم ب  داددد ب  عطية اجلرادي، أصلو م  إفريقية، اسوقضى ددم  توىل قضال فاس م  

، دالفقيو القاض  عبد هللا ب  أاد ب  (2 ـ(1130ىػ/525بول ساف ٍب إشبيلية، ٍب فاس، دتوَب سنة  
، دالفقيػػو القاضػػ  السرقسػػط  (4 ، مػػ  بيػػت بػػٍت دشػػوف بفػػاس(3 ـ (1134ىػػػ/529دشػػوف اهلػػبر  ت

ـ(، ةػػػاؿ مديػػػػنة فػػػاس ددىل أح اماػػػا دأفػػػػىت هبػػػا 1138ىػػػػ/533جلػػػػبام   تدمحم بػػػ  ح ػػػا ابػػػ  ابؽ ا
، دالفقيػػػػػػػػػػو القاضػػػػػػػػػػ  عيسػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػ  يوسػػػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػػػ  امللجػػػػػػػػػػـو الاىػػػػػػػػػػراين ا زدي  ت (5 ددرس العػػػػػػػػػػػربية

 . (7 ، دقد توىل القضال بفاس دم ناس(6 ـ(، م  بيت بٍت امللجـو بفاس1148ىػ/543
 ػ عالقة املرابطُت بفقاال املال ية ُب فاس:

، (8 كاةت فاس ػ قبل العصر املرابط  ػ معقاًل ماً ا م  معاقل املبىب املال   ُب بالد املطرب
، دأف أغلػب فقاػال مسػجد القػرديُت كػاةوا (9 ساعد على ذل  أف ا دارسة اعو ػدده مػبىًبا ُب قضػا اا

                                                                                                                                               

 .503-502"الطرابل"، ص
 .135ص2ال واين: املصدر السابق، ج (1 
 .255ص1ػ اب  القاض : املصدر السابق، ج 606ص2اب  بد واؿ: املصدر السابق، ج (2 
 .1395ع41ص3ػ ال واين: املصدر السابق، ج 419ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (3 
 .41اب  ا ار: املصدر السابق، ص( 4 
 .256-255ص1اب  القاض : املصدر السابق، ج( 5 
 .10اب  ا ار: املصدر السابق، ص (6 
 .501ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (7 
ػ سعددف عباس ةصر هللا: ددلة ايدارسة  150ص1ػ االسالدي: املصدر السابق، ج 532ص5اب  ا اَت: املصدر السابق، ج (8 

 .37ـ( ص1987ىػ/1408، 1ُب املطرب  دار الناضة العربية، بَتدت، ط
ػ اكس  السا  : اكضارة املطربية "البداية دايسو رار"  مندورات ع اظ، 126سعددف عباس ةصر هللا: املرا  السابق، ص (9 

 .14-13ص2ـ( ج2004، 2الرابط، ط
 داد إدري  ا دؿ املطاربة مو س ُت مببىب ا ماـ مال  دلبل  مل يرغب ُب ايصطداـ هبا حفالًا على دحدة ددلوو الفوية، حيث

 غلبت ا سباب السياسية على اجلواةب املبىبية.
ػ حم ود إمساعيل: ا دارسة 15ص1ـ( ج1976اةظر: عباس اجلرادي: دحدة املطرب املبىبية ىالؿ الواريخ  دار اللقافة، الرابط، 

 .52-51ـ(ص1991 م وبة مدبور، القاىرة،
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، بل كلر طالبو (1 م  املال ية، فازدىر املبىب دازداد  س  أىل املدينة بو حىت أملا صارت علً ا عليو
 طالبو البي  اةودردا ُب ةواح  املطرب بعد أف أىبده على يد شيوىو م  فقاال القرديُت.

ـ ُب صراع م  شيوخ املباىب 982ىػ/372دىل فقاال فاس بعد سقوط ددلة ا دارسة سنة 
ا ىػػػػػػػر، مػػػػػػػ  شػػػػػػػيعة دىػػػػػػػوارج دبرغواطيػػػػػػػة عقديػػػػػػػة، دللػػػػػػػوا كػػػػػػػبل  إىل قيػػػػػػػاـ الددلػػػػػػػة املرابطيػػػػػػػة سػػػػػػػنة 

ـ، دقد ذمحوا ىالؿ ىبه املدة ُب إقامة شب ة م  املراكا  وػد مػ  إفريقيػة إىل السػوس 1056ىػ/448
، دمل ت ػ  ىػبه اكركػة ذات صػبطة فقايػة فحسػب، بػل (2 ا قصى، اشػوار مناػا القػَتداف دةفػي  دفػاس

دلػة مللت مظارًا دينًيا دسياسًيا يادؼ إىل بعث حركة إصالحية تنطلػق مػ  أحػد ىػبه املراكػا لوقػيا الد
 املطربية السنية ُب املطرب أدًي، ٍب ُب سا ر العامل اإلسالم . 

تاىر كوػب الػًتااا دالطبقػات بػبكر فقاػال املال يػة مػ  مدينػة فػاس الػبي  كاةػت ااػودىا هلػا 
أمهية كبَتة ُب اةودار املبىب املال   إابف القرف الراب  اهلجري/العاشر امليالدي، م  أملاؿ، موسى بػ  

ـ( البي كاف 067ىػ/357، ددراس ب  إمساعيل  ت(3 ـ(949ىػ/338أبو ىاردف  ت حيِت الصديٍت
كاف أسواًذا دشيًاا دمراًعا ل لَت م  الطالب ُب الطرب اإلسالم ، ف اف لو تالمبة ُب إفريقية دفػاس 
دسػػػػػػػػبوة دا ةػػػػػػػػدل ، دملػػػػػػػػرج علػػػػػػػػى يديػػػػػػػػو كلػػػػػػػػَت مػػػػػػػػ  العل ػػػػػػػػال، دأبػػػػػػػػو مػػػػػػػػرداف عبػػػػػػػػد امللػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػوري 

، (5 ـ( 1038ىػػػػػػ/430دأبػػػػػو ع ػػػػػراف الفاسػػػػػ   ت (4 دة ا ةػػػػػدل ـ( فقيػػػػػو عػػػػػد1016ىػػػػػػ/407 ت
 دغَتىا.

دم  فقاال املال ية الفاسيُت ُب عصر املرابطُت، دم  اشواردا إبتقاف العلا دالفقو، الفقيو سعيد 
مػػػػػػ  أىػػػػػػل فػػػػػػاس مػػػػػػ  بػػػػػػٍت كناةػػػػػػة، دتػػػػػػوَب هبػػػػػػا سػػػػػػنة  (6 بػػػػػػ  حنػػػػػػُت الفقيػػػػػػو الدػػػػػػاعر مػػػػػػ  بيػػػػػػت حنػػػػػػُت

                                                           

دزارة ع ـو ا دقاؼ دالد دف اإلسالمية  وة اكق، تصدرىاعبد العل  الوزاين: حوؿ الددر اكضاري ملدينة فاس  ملة دع (1 
 .157ـ( ص1973ىػا1393ابمل ل ة املطربية، الرابط، العدد اللاين، السنة السادسة عدر، 

 .296ـ( ص1996دمحم باداي: ددر الدعوة ُب ةد ة الددلة املطربية  رسالة اامعية، كلية اآلداب، الرابط،  (2 
ػ الونب يت: ةيل ايبوااج  تقدمي: عبد اك يد عبد هللا اهلرامة، مندورات دار 344ص1السابق، جاب  القاض : املصدر  (3 

 .371ص3ػ ال واين: املصدر السابق، ج 603ـ( ص2000ىػ/1421ال واب، طرابل ، 
ـ( 1998ىػ/1418، 1القاض  عياض: ترتيب املدارؾ  ضبطو دصححو: دمحم سامل ىاشا، دار ال وب العل ية، بَتدت، ط (4 
 .233ص2ج
 .280ص2املصدر ةفسو، ج (5 
 .39إمساعيل ب  ا ار: املصدر السابق، ص (6 
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و القاسػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرا  ابػػػػػػػػػػػػػ  أيب ملػػػػػػػػػػػػػوؾ القيسػػػػػػػػػػػػػ  ، دالفقيػػػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػػػ(1 ـ(1070ىػػػػػػػػػػػػػػ/463 ت
، دالفقيػػو أبػػو القاسػػا (3 (، مػػ  بيػػت بػػٍت ملػػوؾ القيسػػيُت بفػػاس دقػػد تػػوَب هبػػا2ـ( 1099ىػػػ/493 ت

، (4 ـ(1149ىػػػ/544عبػػد الػػرا  بػػ  يوسػػ  ابػػ  امللجػػـو الاىػػراين، مػػ  أىػػل فػػاس، تػػوَب هبػػا سػػنة  
املعػػػردؼ اببػػػ  العجػػػوز، مػػػ  أىػػػل فػػػاس تػػػوَب هبػػػا سػػػنة دالفقيػػػو أبػػػو القاسػػػا عبػػػد الػػػرا  ابػػػ  عػػػاش اب  

، دأبػو ب ػر حيػِت بػ  دمحم بػ  يوسػ  ا زدي الػواعه، مػ  أىػل فػاس، لقيػو ابػ  (5 ـ(1152ىػػ/ 547 
 .(6 ـ1149ىػ/544عباد ُب ابةونياف م  أع اؿ شاطبة سنة 

ديعد ذل  كاف ا مَت يوس  ب  نيشفُت مال   املبىب، ف عل  مبىبو مبىًبا رمسًيا لددلوو، 
اإلعػػالف بدايػػة مرحلػػة اديػػدة دطػػدت لل ػػبىب املػػال   ُب بػػالد املطػػرب، دسػػاعدت علػػى الو  ػػُت لػػو 

يلػػػيب حااػػػات النػػػاس ُب خمولػػػ  ا زمػػػات دا دضػػػاع  دلفقاا ػػػو، دمػػػ  ااةبػػػو اسػػػوطاع املػػػبىب املػػػال  
صلحة العامػة" الػيت داملسوجدات دالنوازؿ اليت كاةت تفرضاا البيئات املاولفة مراعًيا ُب ذل  قاعدة "امل

 .(7 تعو  م  أىا قواعده دأالاا
تعػػادف فقاػػال املال يػػة مػػ  املػػرابطُت ُب تلبيػػت دعػػا ا ح  اػػا، فحػػُت دىػػل املرابطػػوف فػػاس مل 
يعارضػػػاا فقااؤىػػػا بػػػل سػػػعى بعضػػػاا إىل مالقػػػا ا دىػػػا ُب طػػػريقاا إىل املطػػػرب كعيسػػػى بػػػ  امللجػػػـو 

 .، دغَته م  الفقاال م  املدف املطربية ا ىر،(8 ـ( م  بيت بٍت امللجـو بفاس1148ىػ/543 ت
لل فقاػال املال يػة ُب فػاس حيظػوف مب اةػة سػامية ُب اجملو ػ  املطػريب طيلػة العصػر املرابطػ ، بػل 
إف اب  نيشفُت كاف حريًصا على مدادر ا ُب كل ما خيص شئوف ددلوو داىلية كاةت أـ ىاراية، فاو 

فقااؤىػػػا منػػػو ذلػػػ  لػػػرد عاديػػػة النصػػػار،، قػػػدـ فػػػاس سػػػنة حػػػُت قػػػرر العبػػػور ل ةػػػدل  بعػػػد أف طلػػػب 
، ف فوػػػػػاه الفقيػػػػػو يوسػػػػػ  بػػػػػ  عيسػػػػػى بػػػػػ  امللجػػػػػـو (9 مسودػػػػػَتًا فقاالىػػػػػا ُب ا مػػػػػر ـ1084ىػػػػػػ/477

                                                           

 .349ص1ػ ال واين : املصدر السابق، ج 518ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (1 
 .390ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (2 
 .41ص ،إمساعيل ب  ا ار: املصدر السابق (3 
 .10ػ اب  ا ار: املصدر السابق، ص 391ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (4 
 .392-391ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (5 
 .537ص2املصدر ةفسو، ج (6 
 .دمابعدىا 143ـ ( ص2009ىػ/1430 ،دمدق ،ر القلاعبد الطٍت الدقر: مال  ب  أة    دا (7 
 .501-500ص2اب  القاض  : املصدر السابق، ج (8 
عبد السالـ اب  سودة: قضاة فاس م  ددلة ا شراؼ ايدارسة إىل ددلة الدرفال العلويُت   قيق: عبد العايا تيالين، مندورات ( 9 
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، أبف مػػ  كػػاف مػػ  امللػػوؾ فيػػو مػػ  الصػػفات مػػا كػػاف ُب ملػػوؾ الطوا ػػ  مػػ  (1 ـ(1098ىػػػ/492 ت
 مبػػػا ي يطيقوةػػػو مػػػ  امل ػػػوس، فػػػلف علػػػى ايسػػػوقوال ابلنصػػػار، علػػػى بعضػػػاا الػػػبعض دإغػػػراؽ املسػػػل ُت

 .(2 املسل ُت ا ردج عليو دالو س  بطاعة مسوناليو..."
، (3 دإاالهلػػا مل ي ػػ  علػػ  بػػ  يوسػػ  أقػػل مػػ  أبيػػو اىو اًمػػا دتقريبًػػا لفقاػػال املال يػػة دإكبػػارىا

دكػػل ذلػػ  سػػاىا ُب تعضػػيد املػػبىب املػػال   ُب  ـ(،1126ىػػػ/520دكػػاف مػػ  مسودػػاريو ابػػ  رشػػد  
 .(4 الددلة املرابطية

مل ي   ددر فقاال املال ية أقل أمهية ُب تلبيت مل  عل  ب  نيشػفُت مػ  ددرىػا ُب عاػد أبيػو 
البي كاف حاكً ػا لفػاس مػ  قبػل  يوس ، فعندما امون  ا مَت حيِت ب  أيب ب ر ب  يوس  ب  نيشفُت

اػػده يوسػػ ، عػػ  البيعػػة لع ػػو علػػ  بػػ  نيشػػفُت، كوػػب ا ىػػَت إىل فقاػػال فػػاس دعل ا اػػا يػػدعوىا إىل 
البيعػػػة لػػػو، دمػػػا حػػػدا اب مػػػَت حيػػػِت بعػػػدما دقػػػ  ىػػػبا ال وػػػاب ُب يػػػده أف جي ػػػ  شػػػيوخ املدينػػػة دفقاالىػػػا 

وه الػرأي، دمػا أشػعر ا مػَت حيػِت ابسػوحالة دقػوؼ ليسًتشد برأياا ُب ايموناع ع  البيعة لع و، فلا يوافق
أىل فاس معػو دأتييػدىا لػو، ف ػاف ملوقػ  الفقاػال ابلػ  ا اػر عليػو، فرضػخ إىل أمػرىا دآاػر ا ػردج مػ  

 .(5 املدينة

                                                                                                                                               

ػ ذمو، أبو ب ر دمحم حس : املصدر السابق،  44( ص2009 ،1مندورات مديرية الواث ق املل ية القصر املل  ، الرابط، ط
 .63ص
 .14امساعيل ب  ا ار: املصدر السابق، ص (1 
 املصدر ةفسو دالصفحة.( 2 
أمراً  دكاف ييقط  ،.. اشود ايلاره  ىل الفقو دالدي .ديصفو املراكد  ب وةو " كاف حس  السَتة ايد الطوية بعيداً ع  الظلا( 3 

ف اف إذا أدىل أحد م  قضا و كاف في ا يعاد إليو أي يقط  أمراً د ي يبث ح ومو ُب صطَت  ،ُب مجي  دمل وو ددف مدادرة الفقاال
 فبل  الفقاال ُب أ مو مبلطاً عظي اً " ،م  ا مور دكبَت إي مبحضر أربعة م  الفقاال

 .150أةظر: املعجب، ص
  يوس  إىل فاس كسا مس لة فقاية أاَت فياا بعض اجلدؿ، دال  م  فقاال املدينة داسودارىا فعندما قدـد ا مَت عل  ب( 4 

 دل   مل حيسا ا مر معاا دما اعلو يوواو مبااطبة الفقيو القاض  اب  رشد اب  اجلد ا ةدلس  القرطيب.
ـ( 1987ىػ/1407، 1بَتدت، ط ،اإلسالم  دار الطرب ،اةظر: اب  رشد : فوادي اب  رشد   قيق : املاوار ب  الطاىر الوليل 

 .دما بعدىا 802السفر اللاين، ص
 .200-199اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص (5 
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حفه ا مَت عل  ب  نيشفُت لفقاال فاس موقفاا ىػبا، لػبل  فلةػو حػُت أمػر أبف تطػرح الػة 
 .(1 ـ(، ُب املابلة دي يصلى عليو 1141ىػ/536الفقيو اب  برااف  ت

ـ( مػػ  كوػػاب اإلحيػػال 1119ىػػػ/513الفضػػل يوسػػ  بػػ  دمحم النحػػوي  ت دكػػاف ملوقػػ  أيب
دكػػاف مو  نػػاً مػػ  علػػـو الػػدي ، إذ ت  ػػ   ،، الػػبي اعوػػ  مػػ  أعظػػا مف ػػري املسػػل ُت(2 اإلمػػاـ الطػػاار

، ليجعػػل (3 الاً مػػ  الػػدي  ىطػػورة كوابػػو ُب ذلػػ  العصػػر، مػػ  كوةػػو اسػػوطاع أف جيعػػل مػػ  الوصػػوؼ اػػ
، دمػ  ىنػا شػ ل ىػبا ال وػاب ىطػورة علػى فقاػال الددلػة (4 للوصوؼ م اةة راساة لد، أىػل السػنة 

املرابطيػة الػبي  أفوػػوا بضػردرة إحراقػػو ىصوصػاً قاضػ  قرطبػػة، دأيػد ذلػػ  العديػد مػ  فقاػػال ا ةػدل  دمػػا 
ؽ ال وػػاب حيل ػػا داػػد، فقػػد قػػاـ حػػد، أبمػػَت املسػػل ُت علػػ  بػػ  يوسػػ  أف يرسػػل ال وػػب ذمػػر إبحػػرا

الطػػػػػاار ابلووفيػػػػػق بػػػػػُت الوصػػػػػوؼ داإلسػػػػػالـ ابوػػػػػدال مػػػػػ  أداىػػػػػر القػػػػػرف ا ػػػػػام  اهلجري/اكػػػػػادي عدػػػػػر 
، ف واب اإلماـ الطاار كاف فوحاً اديداً ُب الف ر الصوُب املطريب، بل اعو  أكلر م  ذلػ  (5 امليالدي

العقليػة الدينيػػة لل طاربػة رغػا املدػاكل الػػيت  ذلػ  ُب كوةػو العامػل املػرا  ُب سػػيطرة الف ػر الصػوُب علػى
قػػد عػػاا الردايػػة الوارخييػػة  ،أاػػَتت عنػػد دىولػػو لل طػػرب إذ قػػاؿ دمحم القبلػػ :" إف اإلحيػػال كاطػػاب حمػػرؾ

إذ مل ي ػ  لػنف  الردايػة املطربيػة   ،دفرض ةفسو علياا مػ  أدؿ لاػوره أبقصػى الطػرب اإلسػالم  ،املطربية
ىبا النوع م  املادة اإلىبارية، دي مبلػل ىػبا النػوع مػ  الوػدىل املفػاا  كطَتىا م  الردا ت عاد مبلل 

                                                           

طلب الديخ  اب  حرزىا( م  ىادمو أف ينادي ُب طرؽ مراكش دأسواقاا، يقوؿ ل ا اب  حرزىا: أحضردا انازة الديخ الفقيو  (1 
م  قدر على حضورىا دمل حيضرىا فعليو لعنة هللا، فبل  ذل  أمَت املسل ُت عل  ب  يوس  الصاع الااىد أيب اك ا ب  برااف، د 

 فقاؿ: م  عرؼ فضلو دمل حيضر انازتو فعليو لعنة هللا. مبعٌت أةو ةاؿ على قوؿ اب  حرزىا دمل يعارضو فيو.
داىَت اكضرة املراكدية  تعليق: أاد موف ر، م سسة أةظر: دمحم ب  دمحم ب  عبد هللا امل قت املراكد : السعادة ا بدية ُب الوعري  مب

 .71ـ( ص2011ىػ/1432، 3آفاؽ للدراسات دالندر دا تصاؿ، مراكش، ط
 ،دية ةظاـ املل  ،تل يب إلماـ اكرمُت ،أحد ا عالـ ،أبو حامد الطاار ىو : حجة اإلسالـ دمحم ب  أاد الطوس  الدافع  (2 

توَب ُب بالد  ،م  الوصوؼ دالبكال املفرط دايسوبحار م  العلا ،دصن  الوصاةي  ،ا صحاب دىرج لو ،تدرس مدرسوو ببطداد
 .طوس دلو مخ  دمخسوف سنة

أةظر : البىيب : الع  ُب ى  م  غ    قيق: أبو ىاار دمحم السعيد ب  بسيوين زغلوؿ، دار ال وب العل ية، بَتدت، د.ت( 
 .387ص2ج
 .179ـ( ص1959، 2دريعة ُب اإلسالـ  ترمجة: دمحم يوس  موسى دأىردف، القاىرة، طاولد تسيار: العقيدة دال (3 
 .23ـ( ص1994ىػ/1415حسُت سيد عبد هللا مراد: املوصوفة ُب املطرب ا قصى ُب عصري املرابطُت داملوحدي   القاىرة، ( 4 
: دمحم حج ، دار الطرب اإلسالم ، بَتدت، ػ الوةدَتيس  : املعيار املطرب  شراؼ 70اب  القطاف : املصدر السابق، ص (5 

 .188، 184ص12ـ( ج1981
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املطػرب ا قصػى ب وػاب اإلحيػال ل وةػو موافًقػا  ، دلقد كاف تعلػق صػوفية(1 للنص ُب السلطة داكدث "
، دعنػػػدما أفػػػىت فقاػػػال املطػػػرب إبحػػػراؽ كوػػػب الطػػػاار، دأمػػػر أمػػػَت املسػػػل ُت علػػػ  بػػػ  (2 لل وػػػاب دالسػػػنة

إبحراقاػػػا اةوصػػػر أبػػػو الفضػػػل النحػػػوي للطػػػاار دكوػػػب إىل علػػػ  بػػػ  نيشػػػفُت ُب ذلػػػ ، دي يقػػػل  نيشػػػفُت
ـ( مػػػ  كوػػب الطػػػاار ع ػػػا فعلػػو أبػػػو الفضػػػل النحػػػوي، 1163ىػػػػ/0559موقػػ  علػػػ  ابػػػ  حػػرزىا  ت

دذلػ  عنػدما دصػل إىل فػاس كوػػاب أمػَت املسػل ُت علػ  بػ  نيشػػفُت ابلوحػريج  ابلوضػييق( علػى كوػػاب 
ل  النػاس ابإلديػاف املطلطػة أف اإلحيػال لػي  عنػدىا، فػبىب إىل أاب الفضػل يسػوفويو ُب اإلحيال دأف حي

، بػػل داػػد عنػػده أسػػفار مػػ  كوػػاب اإلحيػػال كػػاف أبػػو الفضػػل قػػد اةوسػػااا ُب  ذلػػ ، فػػ فىت أبملػػا ي تلػػـا
االاػػُت اػػالا، فػػلذا دىػػل شػػار رمضػػاف قػػرأ ُب كػػل يػػـو اػػاًلا، فقػػاؿ ابػػ  حػػرزىا دددت أين مل أةظػػر ُب 

 .(3 ري سواىاع 
داػػػػػد أمػػػػػرال املػػػػػرابطُت ُب فقاػػػػػال املال يػػػػػة أداة صػػػػػاكة لولبيػػػػػت سػػػػػيطر ا دسػػػػػلطاملا، ف ىػػػػػبدا 

، دمجعػػػػػوا حػػػػػوهلا فقاػػػػػال املال يػػػػػة ددف بقيػػػػػة العل ػػػػػال مػػػػػ  املػػػػػباىب (4 يسػػػػػوادموملا  دمػػػػػة أغراضػػػػػاا
نظػػر ُب  ، دُب ذلػ  يقػوؿ املراكدػ : "دكلػػر الع ػل ب وػب فػردع مػػبىب مالػ ، حػىت ةسػى ال(5 ا ىػر،

، ددلػػػوىا القضػػػال دمنحػػػوىا رتبػػػة عاليػػػة ُب الددلػػػة حػػػىت كلػػػرت (6 كوػػػاب هللا دحػػػديث رسػػػوؿ هللا  "
أمػػواهلا داتسػػعت م اسػػباا، إضػػافة إىل أف السػػلطة القضػػا ية كاةػػت تو وػػ  ابسػػوقالؿ كبػػَت عػػ  السػػلطة 

أمَت املسل ُت دكػبل  عالػو، علػى  الونفيبية، دا ىا م  ذل  أف تعيُت القاض  كاف يصدر مبرسـو ع 
 .(7 أف يوض  ا مَت أسباب عالو  ىل ذل  البلد

                                                           

رما اإلحيال دقضية اك ا ُب املطرب الوسيط   ض  : ابو حامد الطاار، دراسات ُب ف ره دعصره دأتاَته، مندورات كلية  (1 
 .140ـ( ص1988، سنة 9ا داب، الرابط، سلسلة ةددات دمنالرات، رقا 

ػ اب  قنفب: أة  الفقَت  تصحي : دمحم الفاس  دأددل  فور، املركا اجلامع  للبحث العل  ،  96السابق، صالوادر: املصدر  (2 
 .226ص1السالدي: املصدر السابق، ج ،466ص2ػ اب  القاض : املصدر السابق، ج13ـ( ص1965الرابط، 

 .96الوادر: املصدر السابق، ص( 3 
عل  اإلدريس : ا شعرية دايسوقرار املبىيب ابملطرب ض   املباىب اإلسالمية ببالد املطرب م  الوعدد إىل الوحدة  تنسيق:  (4 

حس  حافظ  علوي، مندورات كلية اآلداب دالعلـو ايةساةية ابلرابط، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضال، 
 .126ـ( ص2008ىػ/1429

 .29ـ( ص1994، 2ًتبية اإلسالمية ُب ا ةدل    قيق: الطاىر أاد م  ، دار املعارؼ، القاىرة، طىولياف ريبَتا: ال (5 
 .151املعجب، ص (6 
ـ( 1985ىػ/1405، 1سعددف عباس ةصر هللا: ددلة املرابطُت ُب املطرب دا ةدل   دار الناضة العربية، بَتدت، ط( 7 

 .166ص
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، دسػاعواا دي ػ  (1 مل حيه م  الفقاال مبنالػة لػد، املػرابطُت إي مػ  علػا فػردع مػبىب مالػ "
، فػػػاب  ا ابر يػػػبكر أف أابه "كػػػاف مػػػ  حفػػػاظ املػػػبىب املػػػال   مدػػػادرًا بفػػػاس أ ـ (2 أف ي ػػػوف قاضػػػًيا

، دمعظػػػا أمسػػػال القضػػػاة أد الػػػبي  تولػػػوا ىطػػػة الدػػػور، تقػػػًتف تػػػرامجاا بوبحػػػرىا ُب املػػػبىب (3 ملووةػػػة"
، دقد ركات الددلة تدريعاا القضػا   دفػق املػبىب املػال   دشػددت علػى ضػردرة ايلوػااـ بػو (4 املال  

مػبىباا،  ةًصا دردًحا، دُب املقابل ع لت على حماربة املػباىب ا ىػر، دكػل العلػـو الػيت ي تنسػجا مػ 
 .(5 دقد دللت املصادر على ذل  ببعض القرا  

م  فقاال املال ية الػبي  عاشػوا ُب كنػ  املػرابطُت ُب فػاس الفقيػو أبػو ب ػر عل ػاف بػ  مالػ ، 
، ددمحم ب  عيسػى بػ  حسػُت الو ي ػ  (6 ـ(1052ىػ/444فقيو فاس دزعيا فقاال املطرب ُب دقوو  ت

، دعبد الرا  ب  دمحم ب  العجوز ال وػام ، يعػرؼ (7 ـ(1109ىػ/503السبيت قاض  فاس دسبوة  ت
يعػػػرؼ اببػػػػ  العجػػػػوز مػػػ  أىػػػػل سػػػػبوة، قاضػػػ  اجلايػػػػرة ا ضػػػػرال ٍب دىل قضػػػال سػػػػال ٍب مػػػػراكش ٍب فػػػػاس 

، دىلػػػػوؼ بػػػػ  ىلػػػػ  هللا الصػػػػنااا ، قاضػػػػ  غر،طػػػػة ٍب فػػػػاس، ٍب قاضػػػػ  (8 ـ(1116ىػػػػػ/510 ت
 ، دغَتىا.(1 ـ(1121ىػ/515اجل اعة مبراكش  ت 

                                                           

 .ايد م  الوفاصيل ع  قضاة الددلة املرابطية. مل151املراكد : املصدر السابق، ص (1 
 .44،49أةظر : عبد السالـ اب  سودة : املصدر السابق، ص

ـ(. البي تراا لو  ت اسا: دمحم ب  عيسى " 1108ىػ/502فف  ترمجة اب  القاض  لعبد هللا ب  دمحم ب  عيسى الوادر   (2 
 .فقط

  ،م  حفاظ املبىب املال   434الوادر دقاؿ عنو احملقق ُب ىامش " . دذكره اب  الا ت 253ص1ج ،اةظر: اددة ايقوباس
 كاف مدادراً بفاس أ ـ املرابطُت.

 .198اةظر: املصدر السابق، ص
 .306ص2الو  لة ل واب الصلة، ج (3 
 .162-161ص2، ج159، 157ص1لل ايد أةظر: اب  ا ابر: املصدر السابق، ج (4 
طقة سجل اسة مر على أحد عل ال املوصوفة دىو يدرس أصوؿ الفقو فقاؿ :" أر، ىبا أراد اف ذكر اب  الوادر : اف حاكا من (5 

 ف مر إبىرااو م  املسجد. ،اف يدىل علينا علوماً ي ةعرفاا
. ك ا أدرد اب  عبد املل  املراكد  ُب ترمجة فقيو لاىري أةو "كاف فقيااً لاىري املبىب دىو دم  غرب ع  98اةظر:الودوؼ، ص

 داعوقل مبراكش أ ـ ا مَت أيب اكس  عل  ب  يوس  الل ووين". ا ةدل 
 .182ـ( السفر السادس، ص1973اةظر: البيل دالو  لة،  قيق: إحساف عباس، دار اللقافة، بَتدت، 

 .457ص2ػ اب  القاض : املصدر السابق، ج332ص2القاض  عياض : املصدر السابق، ج (6 
 .252ص1اب  القاض  : املصدر السابق، ج (7 
ػ اب  فرحوف: الديباج املبىب   قيق: م موف ب  حمِت الدي  اكناف، دار ال وب  354ص1اب  بد واؿ: املصدر السابق، ج (8 
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البيئػػػة املسػػػوقرة لفقاػػػال املال يػػػة ُب عصػػػر املػػػرابطُت، فقاػػػال ةُظػػػارًا دعل ػػػال أفػػػباًذا أاػػػردا أفػػػرزت 
الدراسة الفقاية دأعطوىا حقاا، فااو عت ببل  ذىَتة معرفية ُب املسا ل دالواث ق، داملظػامل داكسػبة، 

دصػػن  ُب دأح ػػاـ القضػػاة دشػػردطاا.. دكػػاف مػػ  الفقاػػال مػػ  ملصػػص ُب فػػردع ىػػبه املعرفػػة الفقايػػة 
موضػػوعات ىاصػػة مناػػا أح ػػاـ العوػػق، دأح ػػاـ اجلاػػاد دأح ػػاـ كػػرال الػػددر دا راضػػ ، دكػػرال الرداحػػل 

، الػػػيت توعلػػػق مباولػػػ  (2 دالػػػدداب، فضػػػال عػػػ  العػػػدد اهلا ػػػل مػػػ  النػػػوازؿ دالفوػػػاد، املطربيػػػة دا ةدلسػػػية
دمنػوا دتعقيػدا، ،ىيػ  عػ  ا بواب الفقاية، دتُلػَت عػددا مػ  قضػا  داقػ  مػا فوػ  يعػرؼ تطػورا دتػداىال 

ا ح اـ املاولفة املبلواة ُب العديد م  املصنفات ا ىر، دما ي دػ  علػى أف املواكبػة الفقايػة لضػبط 
، ديدَت الوةدريسػ  إىل أف مدينػة فػاس (3 املسوجدات دتنظيا الوطورات كاةت شاملة ملاول  اجملايت

طرب فيو غَتىا، دىاصة ما اىوص بو مبىب "احووت م  ال وب الطريبة ش ل ي يداركاا م  بالد امل
 .(4 مال  م  الودعب دالوفرؽ داىوصاص كل أفق مبا ينقلوف عنو ددف غَتىا"

حػػُت تػػدىور اك ػػا املرابطػػ  دضػػع ، ع ػػل بعػػض فقاػػال املال يػػة علػػى الو سػػي  لػػدعوة ابػػ  
لقػرديُت علػى عاػد تومرت ُب فاس، فالقاض  أبو دمحم عبد اكق ال ناين الطر،طػ ، أحػد رؤسػال اػام  ا

املرابطُت، كاف على رأس عل ال القرديُت البي  حضردا مال  اب  تومرت ُب مسجد الطالعة، ددما يدؿ 

                                                                                                                                               

 .295ص3ػ ال واين: املصدر السابق، ج245ـ( ص1996ىػ/1417، 1ال وب العل ية، بَتدت، ط
 .193ص1ػ اب  القاض : املصدر السابق، ح 254ص1اب  ايابر: املصدر السابق، ج (1 
قاض  اجل اعة بقرطبة، دىل فاس دأىب عنو هبا  ،ـ(1126ىػ/520ك لاؿ ي للحصر، دمحم ب  أاد ب  رشد القرطيب  ت( 2 

مجاعة، كاف حيظى ابحًتاـ كبَت م  ح اـ مراكش، دلو تصاةي  ُب الفقو، يبدد أملا كاةت دما يدرس ُب فاس ىالؿ العصر 
رابط ، دمناا "ا اوبة" د"املقدمات" دكواب "البياف دالوحصيل دالدرح دالووحيد دالوعليل"، دكاةت تصاةيفو تالق  م  أىل عصره امل

دم  أتى بعدىا كل إاالؿ دتقدير د ظى بعناية أىل العلا حىت أصبحت مودادلة ُب شىت ا قطار، دىو ما ي كده الضيب بقولو: 
لفقو"، دصفو القاض  عياض أبةو "زعيا فقاال دقوو أبقطار ا ةدل  داملطرب دمقدماا املعًتؼ لو "كاف أدحد زماةو ُب طريقة ا

 بصحة النظر داودة الو لي  ددقة الفقو".
، 1أةظر: القاض  عياض: الطنية "فارست شيوخ القاض  عياض"   قيق: ماىر زىَت ارار، دار الطرب اإلسالم ، بَتدت، ط

ػ املراكد :  576ص2ػ اب  بد واؿ : املصدر السابق، ج 373  فرحوف: املصدر السابق، ػ ػ اب54ص ،ـ(1982ىػ/1402
 .255-254ص1ػ اب  القاض : املصدر السابق، ج308-307البيل دالو  لة، السفر السادس، ص

عامة ، أاد الظاىري ػ91ص( 1ـ، ط1993ـ،  . د دراسات دمباحث ُب نيريخ ا ةدل  : ةظر: أاد الطاىريالل ايد  (3 
دمحم عبد الوىاب ىالؼ، قرطبة اإلسالمية ُب القرف  ػ 16-15ص( ـ1988 ،مندورات ع اظ، الرابط قرطبة ُب عصر ا الفة 
 .159( ص ـ1984 ،توة  ،الدار الووةسية للندر   ا ام  اهلجري/اكادي عدر امليالدي

 .211ص1املعيار املعرب، ج (4 
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على أتاره بدعوة اب  تومرت، أف بعض  ار أددات الطرب داللاو الوجئوا إليو بعد أف قاـ طلبة املادي 
. دكاف (1 منافاة للدرع، ملا أمر طلبوو ببل "بو سَت بضاعواا، ف ااهبا "لوي أف اب  تومرت مل ير فياا 

ىػػبا دمػػا اسػػودعى عالػػو مػػ  قبػػل علػػ  بػػ  يوسػػ  بػػ  نيشػػفُت، علػػى اعوبػػار أف قولػػو ىػػبا يدػػج  علػػى 
 الفوضى.

ةسػػوالص دمػػا سػػبق: أفه الفقاػػال دالعل ػػال ُب العصػػر املرابطػػ  كػػاةوا ُيدػػ ِّلوف طبقػػًة ااو اعيهػػة 
دالسػلطة املرابطيػة بدػ ل عػاـ، سػوال   ياس  ُب فاس بد ل ىاص،ةدطة دفاعلة، أاهرت ُب الواريخ الس

كاف ذل  أانال قوة املرابطُت، أد ُب فػًتة ضػعفاا، ففػ  فػًتة قػوة املػرابطُت، كػاف الفقاػال دالعل ػال عػوً، 
لولبيت سلطة الددلة، فقد سعى معظ اا أْف يبُبلوا ما اسوطاعوا م  ااٍد ُب سبيل ةدػر ا ػَت دالعػدؿ 

بًتسػػيخ مبػػادئ الػػدي  اإلسػػالم  دالسػػنة النبويػػة الدػػريفة مػػ  ىػػالؿ الو كيػػد علػػى الو سػػ  ُب الػػبالد، 
ابملبىب املال   مبىب الددلة دحماربة ما ددف ذل . أما ُب فًتة ضع  املػرابطُت، فقػد سػعى الفقاػال 

 سيطرة القوة الناشئة املو للة ُب الددلة املوحدية ضد املرابطُت. دالعل ال لالةضوال  ت
 ةًيا/ ُب اكياة ايقوصادية داياو اعية:ػ اث

مل ي وػػ  عل ػػال فػػاس ابلػػددر السياسػػ  الػػبي لعبػػوه، دإمنػػا كػػاف هلػػا ددر اقوصػػادي دااو ػػاع  
سػػػػاعد علػػػػى ملضػػػػػة مػػػػدينواا، فدػػػػاركوا ُب الاراعػػػػػة دالصػػػػناعة دسػػػػامهوا ُب حػػػػػل كلػػػػَت مػػػػ  املدػػػػػ الت 

 اياو اعية اليت كاةت توااو فاس آةباؾ.
اياو اعيػػػة للفقاػػال دالعل ػػػال ُب العصػػػر املرابطػػػ ، ف ػػناا مػػػ  كػػػاف ذا اػػػردة تفادتػػت الوضػػػعية 

داناف، دمناا م  كاف م  املعدمُت البي  ي ديل وف إي قوت يوماا، دمناا م  كاةوا أصحاب حرؼ 
خمولفػػػة، كا يػػػاطُت داجلػػػااريُت دا ػػػرازي  دالناسػػػاُت دغَتىػػػا، ك ػػػ  عػػػرؼ ةدػػػاطو مػػػ  لقبػػػو، كا دػػػاب 

داد دالطػراز، دغَتىػا، ف ػاةوا أصػحاب ماػ  يولػوف قي ػة كػ ، للع ػل، ليحصػلوا منػو علػى دا ػراط داكػ
 معيدواا بعرؽ ابيناا.

كػػاف ل لػػَت مػػ  الفقاػػال أراٍض يارعوملػػا سػػوال أبةفسػػاا أد عػػ  طريػػق فالحػػُت يسػػاعددملا ُب 
ؿ لػو درب ذل ، فالفقيو دمحم ب  عبػود كػاف مػ  أعيػاف فػاس، دىػا بيػت بػٍت عبػود، هلػا درب بفػاس يقػا

، (2 اب  عبود، دهلا أمالؾ م  ددر داناف ددكاكُت، دهلا موض  حرث بوادي سػبو ىػارج ابب الفوػوح

                                                           

 .24-23ـ( ص1971املنصور للطباعة دالوراقة، الرابط،  أىبار املادي ب  تومرت  دار البيبؽ: (1 
 .38( الفاس : ذكر بعض مداىَت أىل فاس ُب القدمي، ص2 
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دكبل  كاف اكاؿ ابلنسبة ملعظػا ا سػر ال ػ ، الػيت عرفػت  ،(1 دلبل  فاا م  أىل اليسار د اجلناف 
ؼ ابلعلػا دالصػالح ابلعلا دشطلت ىطة القضال دما يلحق هبا، فقد ةسب إىل بيػت املادغػ  الػبي عػر 

، دبيػت الفقػو (3 ، ك ا كاف بيت بٍت عل ، بيػت الفقػو دالصػالح، هلػا انػاف تعػرؼ هبػا(2 أزقة دبساتُت
، (5 ، ف ػػاةوا ينػػػالوف دةيػػا عريضػػة دأمػػواًي اليلػػة(4 دالعلػػا، بيػػت بػػٍت زةوبػػة الػػبي  كػػاف هلػػا انػػاف دزيوػػوف
 ، (6 زقاؽ بفاسدبيت املطيل ، البي  كاف بيواا بيت علا داردة دهلا 

 .(7 أما بيت بٍت شيبوف دبيت بٍت الط اري ف اف ل ل منا ا زقاؽ بفاس أيًضا
ـ( 1109ىػػ/503مػ  الفقاػال مػ  ع ػل مبانػة اجلػاارة، علػى رمػو مػا كػاف أبػو ابػل يعلػى  ت

البي عرؼ ابلورع ُب البيػ  دالدػرال ف ػاف ي يدػًتي الطػنا إي مػ  قػـو يعػرؼ طيػب م سػباا دي يبيػ  
ـو أبعياملا يقط  ل ل داحد مناا قدر ما ي فيػو، مػ  الفقاػال مػ  ع ػل مبانػة اجلػاارة، علػى رمػو إي لق

ـ( الػػبي عػػرؼ ابلػػورع ُب البيػػ  دالدػػرال ف ػػاف ي يدػػًتي 1109ىػػػ/503مػػا كػػاف أبػػو ابػػل يعلػػى  ت
الطػػنا إي مػػ  قػػـو يعػػرؼ طيػػب م سػػباا دي يبيػػ  إي لقػػـو أبعيػػاملا يقطػػ  ل ػػل داحػػد مػػناا قػػدر مػػا 

، دالديخ عبد الرا  ا راز، البي كاف "مقباًل على حرفوو، فلذا اال الصي  ىرج للحصاد، (8 فيوي 

                                                           

 البي تراا لو مل يبكر سنة دفاتو. (1 
ااةظر: اب  عيدوف: الردض العطر ا ةفاس   قيق: زىرال النظاـ، مندورات كلية اآلداب، الرابط، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار 

 .61-60ـ( ص1997، 1البيضال، ط
 .9اب  ا ار: املصدر السابق، ص (2 
 .20ػ الفاس ، املصدر السابق، ص25املصدر ةفسو، ص (3 
 .35اب  ا ار: املصدر السابق، ص (4 
 .153عا الدي  موسى: املصدر السابق، ص (5 
 .17الفاس : املصدر السابق، ص (6 
 .32، 20املصدر ةفسو، ص (7 
كاف إذا صلى الصب  أقاـ ُب املسجد: "إىل أف يصل  الضحى ديوعاىل الناار، فيارج إىل دكاةو ابلسوؽ، دقد ذب  تالمبتو ( 8 

الطنا دأعددىا للبي  فياوطفاا املبواعوف، فيبىب ديطوسل ديووض  ديدىل املسجد دي يااؿ مونفاًل إىل أف يصل  الظار، ٍب ي يااؿ 
عصر، ٍب جيل  إىل حلقة البكر دالفقو إىل أف يصل  املطرب، ٍب ي يااؿ مونفاًل إىل أف يصل  العدال مونفاًل كبل  إىل أف يصل  ال

 اآلىرة فينصرؼ إىل أىلو فيقـو إىل درده ابلليل.
 .102أةظر: الوادر: املصدر السابق، ص
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للحصػػاد، حيصػػد بيػػده عنػػد مػػ  يرضػػى حالػػو، دي ذىػػب زا ػػًدا علػػى إاارتػػو املعلومػػة، فيوقػػوت بػػبل ، 
 .(1 ديوفرغ للعبادة

مػػػػػػػة دمػػػػػػػ  العل ػػػػػػػال مػػػػػػػ  كػػػػػػػاف نياػػػػػػػرًا دطالبًػػػػػػػا للعلػػػػػػػا، فقػػػػػػػد كػػػػػػػاف دمحم بػػػػػػػ  اعفػػػػػػػر بػػػػػػػ  الرما
ـ(، مػػ  أىػػل قلعػػة اػػاد دةايػػل فػػاس، دىػػل ا ةػػدل  نياػػرًا دطالبًػػا للعلػػا، فلقػػ  1171ىػػػ/567 ت

إمػػاـ املسػػػجد  (3 ، ك ػػا كػػاف عبػػد هللا بػػ  دبػػوس(2 بقرطبػػة عػػدًدا مػػ  العل ػػال فسػػ   مػػناا داػػل عػػناا
ا ماب الدعوة ل لرة تبولو دإ،بوو  

ً
 .(4 اجلام ، اػام  القرديُت م  فاس، فقيًاػا عامل

شػػارؾ الفقاػػال دالعل ػػال أىػػل فػػاس ُب كلػػَت مػػ  ا زمػػات الػػيت حلهػػت هبػػا ُب العصػػر املرابطػػ ، 
يسػػي ا أدقػػات اجملاعػػات، إذ كػػاةوا يطع ػػوف الفقػػرال ديوزعػػوف الصػػدقات، فقػػد دىػػل أبػػو عبػػد هللا دمحم 

 مل يبػق ـ( مدينة فاس أبربعػُت ألػ  دينػار أةفقاػا كلاػا ُب سػبيل ا ػَت حػىت1198ىػ/595املادي  ت
مػ  الق ػ  فباعػو  (5 لو إي دار س ناه، فباعاا دأموعو املدًتي هبػا إىل أف تػوَب، دكػاف عنػده رمػو الوسػق

 .(6 م  بعض أىل فاس ُب ماعة دضرب علياا رسوًما ببل ، ٍب قط  الرسـو داعلاا ُب حل دما فياا
 .(6 فياا

                                                           

 .136ص2ـ(، ج2002، 1ط، طالو ي  : املسوفاد ُب مناقب العباد   قيق: د.دمحم الدري ، مطبعة طوب بري ، الراب( 1 
 .135-134ص1ال واين: املصدر السابق، ج (2 
 البي  ترمجوا لو مل يبكردا سنة دفاتو. (3 

ػ ال واين: املصدر السابق، 423-422ص2ػ اب  القاض : املصدر السابق، ج208ص2أةظر: الو ي  : املصدر السابق، ج
 .382-381ص3ج
لياًل دقطعوا م  رماف كاف فيو، فل ا أراددا ا ردج منو مل جيددا منفًبا، حىت أصبحوا  كاف لو اناف بداىل فاس، دىلو اللصوص( 4 

، ك ا كاةت لو أغناـ يربياا، سرقت مناا شاه أراددا أكلاا، فلا  أصبحوا دىا على ىبه اكاؿ، ٍب نيبوا دتركوا ما أىبدا داةصرفوا
 يطبخ ك اا، ف توا إليو دنيبوا فجعلاا ُب حل مناا.

 .382-381ص3: املصدر السابق، جأةظر: ال واين
 َأرطاؿ مخسة دىو ،سلا د عليو هللا صلى النيب بصاع صاعاً  سووف دىو ،بعَت ال ىو دقيل معلومة ِمْ يَػَلة :دالِوْسقُ  الَوْسقُ ( 5 

 ُسقٍ  أَد مخسة ددف في ا لي " :قاؿ أَةو سلا د عليو هللا صلى النيب ع  دردي، َمناً  دسووف ما ة اكساب ىبا على فالوْسقُ  ،دالث
 عند رطالً  دتاةوف دَأربع ا ة ،اكجاز أىل عند رطالً  دعدردف االتا ة دىو صاعاً  سووف ابلفو  الَوْسقُ  الوابيب "صدقة الو ر م 
دِّ  الصاع مقدار ُب اىوالفاا على العراؽ َأىل

ُ
 .الوو فقد دَسَقْوو ش ل دكل اَكْ ل الَوْسق ُب داَ صل ،دامل

 .378ص10ـ(، ج1996، 1منظور: لساف العرب  دار صادر، بَتدت، طأةظر: اب  
 .273ص1ػ اب  القاض : املصدر السابق، ج333-332الوادر: املصدر السابق، ص (6 
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دقًا فباعو  حد ـ( فن1152ىػ/547درث عبد الرا  ب  عاش هللا املعردؼ ابب  العجوز  ت
قرابوو دتصدؽ بل نو، ٍب مات ىبا القريب ددرت ابػ  العجػوز الفنػدؽ مػرة أىػر،، فباعػو اثةيػة دتصػدؽ 
بل نػػو، دكػػاف يبػػ  العجػػوز فػػداف مػػػ  ا رض ُب ابب اجليسػػة، حصػػده ددرسػػو ُب عػػاـ شػػديد اجلػػػدب 

 .(1 دتصدؽ مبحصولو على الفقرال، ٍب حب  الفداف  اعلو دقًفا( على املساكُت
كاف أىل فاس يعو ددف اعو اًدا نيًما على العل ال ُب أزما ا، فحُت أصاب الناس قحط ىػرع 

ـ( دبعلػوا إليػو راػاًل عسػاه أف يػدعو هلػا مبػػال 1109ىػػ/503أىػل فػاس إىل الدػيخ أيب ابػل يعلػى  ت
 .(2 املطر، ف ا را  الرال حىت غي ت الس ال دغيث الناس

بفػػػاس كاةػػت كلػػػَتة، ذٌب أغلباػػا مػػػ  غلػػة ا راضػػػ   (3  ديبػػدد أف أمػػواؿ ا حبػػػاس  ا دقػػاؼ(
ـ( أمػػَت 1030ىػػػ/525احملبسػػة علػػى املسػػااد، فل ػػا اسػػو ذف القاضػػ  أبػػو عبػػد هللا دمحم بػػ  داددد  ت

ُب توسعة مسجد القرديُت، طلػب ا مػَت علػ  مػ  قاضػ  القضػاة ابػ  داددد  املسل ُت عل  ب  نيشفُت
أف يوا اإلةفاؽ عليو م  بيت ماؿ املسل ُت، دل   القاض  قػدـ عرًضػا مفصػاًل ملػا يوػوفر عليػو املسػجد 
م  ذىا ر دأمواؿ تو لل ُب العديد م  أةواع العقار داىل املدينة دُب ضواحياا، دبُت لو أف ما يوج ػ  

مػػ  أدقافاػػا ُب أيػػدي النظػػار ددكال اػػا، مػػ  شػػ ةو أف ي فػػ  دحػػده لوسػػديد كػػل املبػػال ، دىػػو مػػا اآلف 
ي دػػ  عػػ  أف املسػػجد مل توػػوفر لػػو ا مػػواؿ فقػػط، بػػل كػػاف لػػو ااػػاز قػػوي يدػػرؼ علػػى تلػػ  اللػػردة 

اةُت الطا لة، تو ل  م  النظار دالوكالل، حىت أةو ااو   للجام  م  احملاسبات اجلاريػة مػا يايػد علػى تػ
 .(4 أل  دينار

                                                           

 .392 -391ص2اب  القاض : املصدر السابق، ج (1 
 .103الوادر: املصدر السابق، ص (2 
الوق : ُب اللطة ىو اكب  مطلًقا، سوال كاف حسًيا أد معنوً ، داملعٌت اإلصطالح : ىو حب  العُت ع   لي اا  حد م   (3 

العباد دالوصدؽ ابملنفعة على الفقرال، دالوق : قد ي وف دق  ىَتي، يصرؼ م  أدؿ ا مر إىل ااة ىَتية كالفقرال داملسااد 
دىو ما اعل اسوحقاؽ الري  فيو أدًي إىل الواق  ملاًل ٍب  ديده ٍب جلاة بر يتنقط  حسب  ..أخل، أد دق  أىل ،.داملسودفيات
 إرادة الواق .

 .2-1ـ( ص1913ىػ/1330أةظر: دمحم زيد اإلبياٌب ب : كواب مباحث الوق   مطبعة عل  س ر أاد، مصر، 
 .68-67ػ اجلا،  : زىرة اآلس، ص73اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص (4 
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، بعػػد أف أًب (2 ُب صػػح  املسػػجد (1 عنػػدما يحػػه أبػػو عبػػد هللا دمحم بػػ  صػػار داػػود فطػػراث
إبصػػالح الفطػػراث دفػػرش الصػػح  مػػ  مالػػو ا ػػاص، بعػػد أف تعاػػد أمػػاـ  القاضػػ  ابػػ  دادد بنػػاله، فقػػاـ

 .(3 القاض  اب  دادد أبف املاؿ البي ينفق على املدردع موردث ع  دالده
لفقاػػال دالعل ػػال ددرىػػا ا ساسػػ  ُب الوعلػػيا دتػػدري  القػػرآف ال ػػرمي، ف لػػَت مػػناا كػػاف كػػاف ل

يػػػدرس القػػػرآف دالفقػػػو، دمل ت ػػػ  لػػػو حرفػػػة يدػػػوطلاا غػػػَت تعلػػػيا العلػػػا، فسػػػامهوا بنصػػػيب دافػػػر ُب تدػػػييد 
ـ( عنػدما قػرر 1173ىػػ/569املسااد دما كق هبا م  كواتيب، كالفقيو علػ  بػ  أاػد بػ  حنػُت  ت

ـ، فاشػػػًت، دارًا دبػػػٌت هبػػػا مسػػػػجًدا، دالوػػػـا اإلمامػػػة مبسػػػػجده 1109ىػػػػػ/503ووط  فػػػاس سػػػنة أف يسػػػ
. ددما ي كد ىبا الددر ما ذكره (4 دتصدر إلقرال القرآف ال رمي دالودري  فيو سًوا دسوُت سنة إىل أف توَب

حيػػلاا كػػاف يسػاعد الطلبػػة علػػى طلػػب العلػػا د  ـ(1184ىػػػ/580الوػادر عػػ  أيب عبػػد هللا الوػػاددي  ت
 .(5 عليو، فلا ي   ذىب أارًا م  الصبياف

مل خيػػػل ةدػػػػاط امل سسػػػػات العل يػػػػة دالدينيػػػة ُب مدينػػػػة فػػػػاس مػػػػ  أداػػػو ااو اعيػػػػة هلػػػػا ديلواػػػػا 
دأمهيواػا، فػاجلوام  داملسػػااد كاةػت دا ً ػا مراكػػا  ةدػطة موعػددة ا لػػواف ابإلضػافة إىل دليفوػو الصػػالة 

ياا حلقات الدرس، دفياا كاف جيل  القضاة دحوهلا املوااص وف دإقامة الدعا ر الدينية، كاةت تقاـ ف
للفصل بيػناا، دمػ  فػوؽ منابرىػا تػباع أدامػر اك ػاـ دتعلي ػا ا، دعلػى أبواهبػا تػوزع الاكػاة دالصػدقات، 

 .(6 دإلياا يوجو الطريب الوافد 
العجػػوز شػػارؾ فقاػػال فػػاس عامواػػا ُب حيػػا ا اياو اعيػػة، فالقاضػػ  دمحم بػػ  عبػػد الػػرا  بػػ  

ـ( شدد على أىار املدينة ُب امللػب  فجعلاػا يرتػددف السػراديالت راػاًي 1116ىػ/510ال وام   ت
، دكاف بعض أىار فاس يطالوف ُب ت فُت امليػت في فنوةػو ابكريػر، داػاراىا العامػة ُب ذلػ ، (7 دةسال

                                                           

َفِو ُ  يَػنػَْفِطرُ  ك ا دتَػوَػَفوه  تَػوَػَفطهرُ  كَ ملا فوحو إذا فاه فَػَطر قول  م  طلعت َأي :فطرت (1   ، مبعٌت  شقوؽ(.النبات ديَػنػْ
 .59ص5أةظر: اب  منظور: املصدر السابق، ج

 .68-67ػ اجلا،  : املصدر السابق، ص73اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص (2 
 .66ػ اجلا،  : املصدر السابق، ص77صدر السابق، ص( اب  أيب زرع: امل3 
 .395ص1ال واين: املصدر السابق، ج (4 
 .275-274، 272الوادر: املصدر السابق، ص (5 
سعيد بعبد الفواح عاشور: اكياة اياو اعية ُب املدينة اإلسالمية  ملة عامل الف ر، تصدر ع  دزارة ا عالـ، ال ويت، اجملدؿ  (6 

 .109ـ( ص1980اجملدؿ اكادي عدر، العدد ا دؿ، السنة
 ػ ال واين: املصدر السابق،253-252ص1ػ اب  القاض : املصدر السابق، ج169القاض  عياض: الطنية، ص (7 
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،دمػػػ  العػػػادات (1 رفػػػ فىت الفقاػػػال بنػػػاع ذلػػػ  ال فػػػ  دعػػػدـ الصػػػالة علػػػى اجلنػػػازة دىػػػ  مسػػػوورة ابكريػػػ
اياو اعيػػػة الػػػيت اةودػػػر ُب فػػػاس ُب ىػػػبا العصػػػر داعوػػػاددا فعلاػػػا معل ػػػ  ال واتيػػػب أةػػػو إذا علػػػا بوعسػػػر 

 . (2 إحد، اكوامل يرسل الصبياف للدعال هلا
مل يقوصػػر ددر الفقاػػال دالعل ػػال علػػى الوػػدري  دتعلػػيا العلػػا، بػػل كاةػػت هلػػا مواقػػ  ااو اعيػػة 

اجملو   دأتاَتىا فيو، حبيث مل يًتكوا ميدا،ً مػ  ميػادي  اكيػاة اياو اعيػة تدؿ على مد، اةدماااا ُب 
العامػػػة إي دتػػػدىلوا فياػػػا دتركػػػوا بصػػػ ا ا الواضػػػحة علياػػػا، ف ػػػاف مػػػا يقومػػػوف بػػػو ترسػػػيًاا جل لػػػة مػػػ  

، ..أخل، اةطالقًػا مػ  دمارسػا ا .ا ىػالؽ الدينيػة ذات البعػد اياو ػاع  ػ كالوواضػ ، دالعطػ ، دال ػـر
ـً العامػة دا اصػة  السلوكية اليت كاةت  دؼ إىل تقومي ا فراد داجملو ػ  أىالقيًػا، دىػبا مػا اكسػباا احػًتا
ُب اجملو  ، فقد يحه اب  حرزىا على أحد تالمبتو الفاقة، فطلب مػ  البقيػة أف "ينظػردا لػو ُب شػ ل 

جد أ، أتبعو هبا إذا ىرج م  يسوعُت بو" فج عوا لو دراىا د"احود وا أف يدفعوىا لو، فقاؿ م ذف املس
. دالفقيػػػػو أبػػػػو ع ػػػػر عبػػػػد هللا السػػػػالجل  (3 ف عطوىػػػػا لل ػػػػ ذف حػػػػىت يعطياػػػػا لػػػػو املسػػػػجد دأدفعاػػػػا لػػػػو"

ـ( البي كاف حي ل ا با إىل الفرف، فَتيد تالمبتو أف حي لوه عنو، في ىب ذلػ  إىل 1168ىػ/564 ت
ذا لقيػٍت مػن ا أحػد فػال يوعػرض  ػدميت بدػ ل أف قاؿ هلا: "ما اةوصػبت للوعلػيا إي لواػو هللا تعػاىل فػل

فلين أىاؼ أف تفسد ةييت"، دكاف دير اب بواب، فيجد النسال قد أىرا  ا با ملػ  حي لػو فيح لػو هلػ  
 .(4 إىل الفرف

                                                                                                                                               

 .375ص3ج
ذكر الوةدريس : أف ذل  الوحرمي كاف لعدة داوه مناا املباىاه دايفواار دأةفاؽ املاؿ ُب داو غَت شرع  دالوبدير، حيث  (1 

ي ل  ببل  الطٍت الفقَت البي ي جيد، ك ا إف لباس اكرير إمنا رىص للنسال ا حيال م  أال الاينة، دمل يرىص للرااؿ داسوع الو 
 لل يت.
 .342-341ص1املعيار املطرب، ج اةظر:

 .90ػ اب  أيب زرع: املصدر السابق، ص59اجلا،  : املصدر السابق، ص (2 
. دىبا دما ي كد الددر اياو اع  البي كاف يقـو بو العل ال ُب مساعدة الفقرال 174-173الوادر: املصدر السابق، ص (3 

إف  دالقي ُت علياا داىل اجملو  ، دما يد ل ةوع م  ػ الو افل اياو اع  ػ داحملوااُت ،حية، دم  ،حية أىر، يبُت ددر املسااد
 ص  الوعبَت. 

 .201الوادر: املصدر السابق، ص (4 
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دكػػاف ال لػػَت مػػ  الفقاػػال يوصػػفوف ابل ػػـر دالسػػاال، رغػػا فقػػرىا دضػػيق حػػاهلا، دمػػ  ذلػػ  مل 
يػػػبكر الوػػػادر أف أاب عبػػػد هللا الوػػػاددي  ىػػػار إذ لػػػـا ا مػػػر، حيػػػثيلػػػناا ذلػػػ  عػػػ  تقػػػدمي املسػػػاعدة ل 

 .(1 ـ( مل ي   ذىب أارًا م  الصبياف ف د، ذل  إىل ضيق حالو دمعاشو 1184ىػ/580 ت
يعػاجلوف هلػا  (2 جل  بعض عامة فاس إىل املوصوفة ػ  ملا كاةوا يعوقددف أبملا مسوجابوا الدعوة

 .(3 املرضى 
الفقاػػال دالعل ػػال كاةػػت هلػػا مػػواقفاا  ػػاه أزمػػات اجملو ػػ  سػػوال كاةػػت  ةسػػوالص دمػػا سػػبق أف

سياسية أد اقوصادية أد ااو اعية أد أىالقية، دما أكسباا امل اةة املرموقة ُب املدينة، سوال لد، النابة 
لعل ال اكاك ة أد عامة الناس ُب املدينة، دىبا يبُت مد، ا ار البي أحداوو اكياة اللقافية دأىلاا م  ا

 دالفقاال ُب اكياة السياسية دايقوصادية داياو اعية.
 اخلامتة

                                                           

دكاف موسا عيد ا ضحى آةباؾ دما اعل زداوو تدف  إليو بطاؿ ع لوو دقالت لو: "بعو داشًت لنا بل نو أضحية دي تعطيو  (1 
فباع الواددي الطاؿ داشًت، كبًدا دأمر اك اؿ أف حي لو إىل داره، فلقى ُب طريقو امرأة دزدااا  ـ زدااا ػأحًدا" ػ إدراًكا مناا ب ر 

 يونازعاف بسبب ا ضحية، ف عطامها ال بش.
 .275-274، 272الوادر: املصدر السابق، ص أةظر:

 ر: الودوؼ ُب رااؿ الوصوؼ.راا  ع  ىبا املوضوع كوايب: الو ي  : املسوفاد ُب مناقب العباد ػ الواد (2 
فقد مرض شاص ففاع إىل صوُب كوب لو ةدرة فياا آ ت م  القرآف دبعض ا حاديث دأمره أف يدرب بعضاا ديندر ابقياا  (3 

 بليابو دبيوو، ففعل فحصل لو الدفال. 
 .6درقة ،صوؼت 179أةظر:اب  اكاج: املرا   دال رامات  خمطوط ابهليئة املصرية العامة لل واب  ت رقا 

 دب كة الديخ أيب اكس  ب  حرزىا شفيت امرأة م  أدااع برالاا دقامت عليا ا بعد أف للت قعيدة أعواًما عديدة.
 .22ص2أةظر: الو ي  : املصدر السابق، ج

 دأصيب آىر بقرحة ُب رأسو فنظرىا أبو ابل يعلى فعوَب مناا دك ملا مل ت  .
 .294أةظر: اب  عيدوف: املصدر السابق، ص

دمل تووق  تل  ال رامات مبوت أصحاهبا، بل للت حىت بعد دما ا، دقد أصيبت ابنة أحد العواـ مبرض أعوزه عالاو ف تى ق  أيب 
 ايدة: "دطلب هللا أف يرحياا منو ُب عافية، فاسوجاب هللا دعاله ب كوو..."

 .320أةظر: اب  عيدوف: املصدر السابق، ص
( أف النسال تعوقد أف املرأة إذا زارتو دأىدت إليو أحباا زدااا، فلبل  يقصدف ضرحيو 131دذكر اب  القاض   ت ىامش  

اسوجالاًب حملبة بعولوا ، دتعوقد املرأة اليت يطيعاا زدااا دحيباا أف ذل  م  بركة الدعال عند ق ه، حىت صار يقاؿ ُب فاس ع  
 ىدام  سيدي أبو ايدة(. الرال املدوار حبب زداوو الطاض طرفو ع  تصرفاتو  فالف م 

 ،107ص1اةظر: ابدة ايقوباس، ج
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م  ىػالؿ دراسػونا ملوضػوع أاػر الفقاػال دالعل ػال ُب اكيػاة السياسػية دايقوصػادية داياو اعيػة 
 ُب فاس ىالؿ عصر املرابطُت، توصلنا إىل النوا ج اآلتية:

أدضػػحت الدراسػػة أف املػػرابطُت حققػػوا لفػػاس اسػػوقرارًا سياسػػًيا دااو اعيًػػا ترتػػب عليا ػػا  -1
ازدىار ع راين داقوصادي ساعد على ملضة اقافية دعل ية ُب فاس ُب العصر املرابط  كاف لو أاػره علػى 

 حياة س اف املدينة ايقوصادية داياو اعية دم  ٍب اللقافية.
الفقاػػػال دالعل ػػػػال دا دابل،  طُت دأمػػػرالىا مجعػػػوا حػػػوهلاكدػػػفت الدراسػػػة أف دية املػػػراب -2

دكاةوا ذىبدف برأياا دمدور ا دينفبدف أح اماا، دما اكسباا م اةة رفيعة، دلار هلا ةفوذ ُب معظا 
 مر ت ا مور ُب اجملو   الفاس .

امل سسػػػػات  بينػػػت الدراسػػػػة مدػػػػاركة الفقاػػػػال دالعل ػػػػال اىو ػػػػاـ ا مػػػػرال املػػػػرابطُت إبةدػػػػال -3
اياو اعية املاولفة ُب فاس م  مسااد دفنػادؽ داامػات دغَتىػا دمػا كػاف لػو ال لػَت مػ  الفوا ػد علػى 

 .اجملو   الفاس 
رصػػدت الدراسػػة طبيعػػة الًتكيبػػة السػػ اةية  ىػػار فػػاس ُب عصػػر املػػرابطُت الػػيت سػػامهت  -4

ال بػػػػػر، دالعػػػػػرب، بػػػػػددرىا ُب ازدىػػػػػار اكيػػػػػاة اللقافيػػػػػة، فػػػػػاموااج العناصػػػػػر الػػػػػيت ت ػػػػػوف مناػػػػػا السػػػػػ اف: 
دا ةدلسػػيوف، دالياػػود دالنصػػار،، أةػػوج عنصػػرًا بدػػر ا ذا اقافػػات خمولفػػة، كػػاف لػػو ددر كبػػَت ُب ازدىػػار 
مدينػػػػة فػػػػاس سياسػػػػًيا داقوصػػػػادً  داقافيًػػػػا، كػػػػاف للفقاػػػػال دالعل ػػػػال ددر ابرز ُب كلػػػػَت مػػػػ  املواقػػػػ  الػػػػيت 

 لفوارؽ اياو اعية بيناا.ساعدت على الو لي  بُت ىبه العناصر املوباينة دإذابة ا
كػػاف لالسػػوقرار السياسػػ  داياو ػػاع  أارمهػػا ُب ازدىػػار اكيػػاة ايقوصػػادية ُب فػػاس، دمػػا  -5

دطػػد م اةػػة الفقاػػال دالعل ػػال ددع اػػا تلػػ  ا مػػواؿ الػػيت كػػاف دية ا مػػر مػػ  املػػرابطُت يطػػدقوملا علػػياا 
 ا ايقوصادية.ليداركوا أىار فاس حيا  حىت أضحوا م  ذدي ا مواؿ دا رزاؽ

ألاػػػرت الدراسػػػة أف الفقاػػػال دالعل ػػػال كاةػػػت هلػػػا مواقػػػ  إجيابيػػػة  ػػػاه أزمػػػات اجملو ػػػػ   -6
ايقوصادية داياو اعيػة، دمػا أكسػباا امل اةػة املرموقػة ُب املدينػة ىاصػة لػد، الطبقػة العامػة مػ  اجملو ػ  

سػػػػػػية دايقوصػػػػػػادية الفاسػػػػػػ ، دىػػػػػػبا بػػػػػػُت مػػػػػػد، ا اػػػػػػر الػػػػػػبي كػػػػػػاف للفقاػػػػػػال دالعل ػػػػػػال ُب اكيػػػػػػاة السيا
 داياو اعية.
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 املصادر واملراجع
 أواًل: املصادر املخطوطة:

ـ(: املرا ػػػ  دال رامػػػات 1336ىػػػػ/737ابػػػ  اكػػػاج:  أبػػػو عبػػػد هللا دمحم بػػػ  العبػػػدري الفاسػػػ  ت  -1
 (.51877تصوؼ مي رد فيلا  179 خمطوط ابهليئة املصرية العامة لل واب  ت رقا 

ـ(: كوػػاب ُب ةسػب بعػػض 1505ىػػ/911السػيوط :  اػالؿ الػػدي  عبػد الػرا  بػػ  أيب ب ػر ت -2
الصحابة دايشراؼ ايدريسيُت دغَتىا م  ملوؾ ملووةػة داملوحػدي   خمطػوط بػدار ال وػب املصػرية  ػت 

 (.2024رقا 
 9732ماوؿ: رسالة ُب ذكر مػ  أسػ  فػاس  خمطػوط ابهليئػة املصػرية العامػة لل وػاب  ػت رقػا  -3

 (.10988مي ردفيلا 
، ضػ   1/111ماوؿ: قصة املاااري  املس ُت ابلبلػدي   خمطػوط اب ااةػة العامػة ابلػرابط، د ؾ  -4

 م وعة خمطوطات(.
 اثنًيا: املصادر املطبوعة:

ـ(: الو  لػػة ل وػػاب الصػػلة، 1260ىػػػ/658ت ابػػ  ا ابر:  أبػػو عبػػد هللا بػػ  أيب ب ػػر القضػػاع  -5
 ـ.1995ىػ/1415 قيق: عبد السالـ اهلراس، دار الف ر للطباعة، بَتدت، 

ـ(: ردض القرطػػػػاس،  قيػػػػق: عبػػػػد 1326ىػػػػػ/726ابػػػػ  أيب زرع:  أبػػػػو اكسػػػػ  علػػػػ  الفاسػػػػ  ت -6
 ـ.1999ىػ/ 1420، 2الوىاب بن نصور، املطبعة املل ية، الرابط، ط

ـ(: 1232ىػػػػ/630سػػػ  دمحم بػػػ  عبػػػد ال ػػػرمي بػػػ  عبػػػد الواحػػػد الدػػػيباين تابػػػ  ا اػػػَت:  أبػػػو اك -7
 ـ. 1980ىػ/1400ال امل ُب الواريخ، دار ال واب العريب، بَتدت، 

ـ(: بيونيت فاس ال  ،، دار املنصور للطباعػة دالوراقػة، 1404ىػ/807اب  ا ار:  إمساعيل ت -8
 ـ. 1972الرابط، 
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ـ(: ةاىػة املدػواؽ ُب اىػًتاؽ اآلفػاؽ، 1164ىػػ/560يػا تاإلدريس :  الدري  دمحم بػ  عبػد العا  -9
 ـ.1866مطبعة بريل، ليدف، 

ـ(: البىَتة ُب حماس  أىل اجلايرة،  قيق: سامل 1147ىػ/542اب  بساـ:  أبو اكس  عل  ت -10
 ـ.1998ىػ/1419مصطفى البدري، دار ال وب العل ية، بَتدت، 

 
 

ـ(: الصػػلة، اهليئػػة العامػػة 1182ىػػػ/578ابػػ  بدػػ واؿ:  أبػػو القاسػػا ىلػػ  بػػ  عبػػد امللػػ  ت  -11
 ـ. 2008لل واب، القاىرة، 

البيػػػػبؽ:  أبػػػػو ب ػػػػر بػػػػ  علػػػػ  الصػػػػنااا  ت/ منوصػػػػ  القػػػػرف السػػػػادس اهلجري/اللػػػػاين عدػػػػر  -12
 ـ.1971امليالدي(: أىبار املادي ب  تومرت، دار املنصور للطباعة دالوراقة، الرابط، 

ـ(: الودػوؼ إىل راػاؿ 1220ىػػ/617الوادر:  أبو يعقوب ب  يوس  ب  حيِت ب  الػا ت ت -13
 ـ. 2010، 3الوصوؼ،  قيق: أاد الووفيق، مطبعة النجاح اجلديد، الدر البيضال، ط

ـ(: 1207أد 1206ىػػػ/604أد 603الو ي ػػ :  أبػػو عبػػد هللا دمحم بػػ  عبػػد ال ػػرمي الفاسػػ  ت -14
ري ، مطبعة طوب بػري ، املسوفاد ُب مناقب العبادمبدينة فاس دما يلياا م  البالد،  قيق: د.دمحم الد

 ـ.2002، 1الرابط، ط
ـ(: ةيػػػػل ايبواػػػػاج ُب تطريػػػػا الػػػػديباج، تقػػػػدمي: عبػػػػد 1626ىػػػػػ/1036الونب ػػػػيت:  أاػػػػد اباب ت -15

 ـ.2000ىػ/1421اك يد عبد هللا اهلرامة، مندورات دار ال واب، طرابل ، 
(: اػٌت زىػر اآلس، اجلا،  :  عل  اجلا،   م  أىػل القػرف اللػام  اهلجري/الرابػ  عدػر املػيالدي -16

 ـ.2008ىػ/3،1429 قيق: عبد الوىاب بن نصور، املطبعة املل ية، الرابط، ط
ـ(: دصػػػػ  أفريقيػػػػا، ترمجػػػػة: عبػػػػد الػػػػرا  1537ىػػػػػ/944اكسػػػػ  الػػػػوزاف:  اكسػػػػ  بػػػػ  دمحم ت -17

 ـ.1979-1978ايدة، الر ض، 
املػيالدي(: الػردض  اك َتي:  دمحم ب  عبد املنعا ت/ أداىر القرف الواس  اهلجري/ا ام  عدػر -18

 ـ.1984، 2املعطار ُب أىبار ا قطار،  قيق: إحساف عباس، مطاب  ىيدلَتغ، بَتدت، ط
ـ(: شبرات البىب،  قيق: 1678ىػ/1089اكنبل :  عبد اك  ب  أاد ب  دمحم الع ري ت -19

 ـ.1986ىػ/1406، 1عبد القادر ا رة دط دحم ود ا رة دط، دار اب  كلَت، دمدق، ط
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ـ(: صورة ا رض، دار 990ىػ/380ل:  أبو القاسا دمحم ب  عل  البطدادي النصييب تاب  حوق -20
 ـ.1983، 2صادر، بَتدت، ط

ـ(: ايحاطػػة ُب أىبػػار غر،طػػة،  قيػػق: د.دمحم 1374ىػػػ/776ابػػ  ا طيػػب:  لسػػاف الػػدي  ت -21
 ـ.1977، 2عبد هللا عناف، م وبة ا اذم ، القاىرة، ط

ـ(: الع  دديواف املبودأ دا  ، دار 1405ىػ/808ب  دمحم ت اب  ىلددف:  أبو زيد عبد الرا  -22
 ـ(.1971أحيال الًتاث العريب، بَتدت، 

 
 ـ.2010، 5ػػػ: مقدمة اب  ىلددف،  قيق: عبد الواحد داُب، ملضة مصر، القاىرة، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -23
ـ(: سػَت أعػالـ النػبالل،  قيػق: 1347ىػػ/748ت البىيب:  دمحم ب  أاد بػ  عل ػاف بػ  قاديػاز -24

 ـ.1996ىػ/1417، 1شعيب ا رة دط دحسُت ا سد، م سسة الرسالو، بَتدت، ط
ػػػػػ: الع  ُب ى  م  غ    قيق: أبو ىاار دمحم السعيد ب  بسػيوين زغلػوؿ، دار ال وػب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -25

 العل ية، بَتدت، د.ت.
فوادي ابػ  رشػد،  قيػق : املاوػار بػ   ـ(:1126ىػ/520اب  رشد :  دمحم ب  أاد القرطيب ت -26

 ـ.1987ىػ/1407، 1بَتدت، ط ،دار الطرب اإلسالم  ،الطاىر الوليل 
ـ(: كوػاب اجلطرافيػا، 1286ىػػ/685اب  سػعيد املطػريب:  أبػو اكسػ  علػ  بػ  موسػى املطػريب ت -27

 ـ.1970 قيق: إمساعيل العريب، مندورات امل وب الوجاري، بَتدت،
ـ(: ايسوقصػػػػا ُب أىبػػػػار املطػػػػرب 1897ىػػػػػ/1315السػػػػالدي:  أاػػػػد بػػػػ  ىالػػػػد الناصػػػػري ت -28

 ـ.2007ىػ/1432، 2ا قصى،  قيق: دمحم عل اف، دار ال وب العل ية، بَتدت، ط
ـ(: البيػػاف املطػػرب ُب أىبػػار ا ةػػدل  1312ىػػػ/712ابػػ  عػػباري:  أبػػو عبػػد هللا دمحم ت بعػػد  -29

 ـ.1983، 3اللقافة، بَتدت، طداملطرب،  قيق: إحساف عباس، دار 
ػػ: البياف املطرب "قسا املوحدي "   قيق: دمحم إبراىيا ال واين دآىري ، دار اللقافة، الدار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -30

 ـ(.1985ىػ/1406، 1البيضال، ط
ـ(: الطنيػة 1149ىػػ/544عياض:   القاض  أبو الفضل عياض ب  موسى اليحصػيب السػبيت ت -31

، 1ق: مػػػاىر زىػػػَت اػػػرار، دار الطػػػرب اإلسػػػالم ، بػػػَتدت، ط"فارسػػػت شػػػيوخ القاضػػػ  عيػػػاض"،  قيػػػ
 ـ.1982ىػ/1402
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ترتيػػب املػػدارؾ دتقريػػب املسػػال  ملعرفػػة أعػػالـ مػػبىب مالػػ ، ضػػبطو دصػػححو: دمحم  ػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -32
 ـ.1998ىػ/1418، 1سامل ىاشا، دار ال وب العل ية، بَتدت، ط

عطػػػػر ا ةفػػػػاس أبىبػػػػار ـ(: الػػػػردض ال1697ىػػػػػ/1109ابػػػػ  عيدػػػػوف:  دمحم بػػػػ  دمحم الدػػػػراط ت -33
الصاكُت م  أىل فاس،  قيق: زىرال النظاـ، مندورات كلية اآلداب، الرابط، مطبعة النجاح اجلديدة، 

 ـ.1997، 1الدار البيضال، ط
 
 

ـ(: ذكػػر بعػػض مدػػاىَت أىػػل فػػاس 1685ىػػػ/1096الفاسػػ :  عبػػد الػػرا  بػػ  عبػػد القػػادر ت -34
 ـ.2007ىػ/1428براةت، فاس،  -ُب القدمي   قيق: د.ىالد الصقل ، مطبعة آةفو

ـ(: الديباج املػبىب ُب معرفػة أعيػاف 1396ىػ/799اب  فرحوف:  إبراىيا ب  عل  اليع ري ت  -35
، 1املػػػػػػػػػػبىب،  قيػػػػػػػػػػق: مػػػػػػػػػػ موف بػػػػػػػػػػ  حمػػػػػػػػػػِت الػػػػػػػػػػدي  اكنػػػػػػػػػػاف، دار ال وػػػػػػػػػػب العل يػػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػػَتدت، ط

 ـ. 1996ىػ/1417
قوبػاس  دار املنصػور اػبدة اي ـ(:1616ىػػ/1025اب  القاض :  أبػو العبػاس أاػد بػ  دمحم ت -36

 ـ.1973للطباعة دالوراقة، الرابط، 
ـ(: ةظػػا اجل ػػاف 1230ىػػػ/628ابػػ  القطػػاف:  أبػػو اكسػػ  علػػ  بػػ  دمحم ال وػػام  الفاسػػ  ت  -37

لًتتيػػػػػب مػػػػػا سػػػػػاؼ مػػػػػ  أىبػػػػػار الامػػػػػاف،  قيػػػػػق حم ػػػػػود علػػػػػ  م ػػػػػ ، دار الطػػػػػرب اإلسػػػػػالم ، بػػػػػَتدت 
 ـ.1990ىػ/1411

ـ(: صػب  ا عدػى ُب صػناعة ا ةدػا،  قيػق: 1417ىػػ/820القلقدندي:  أاد ب  عل  ت  -38
 ـ.1987ىػ/1407، 1ةبيل ىالد ا طيب، دار ال وب العل ية، بَتدت، ط

ـ(: أة  الفقػَت دعػا اكقػَت، 1408-1407ىػ/810اب  قنفب:  أبو العباس أاد ا طيب ت -39
 ـ.1965تصحي : دمحم الفاس  دأددل  فور، املركا اجلامع  للبحث العل  ، الرابط، 

سػلوة ا ةفػاس دحماداػة ا كيػػاس  ـ(:1927ىػػ/1345 وػاين:  دمحم بػ  اعفػر بػ  إدريػػ  ت ال -40
مبػػ  أقػػ  مػػ  العل ػػال دالصػػلحال بفػػاس،  قيػػق: عبػػد هللا ال امػػل ال وػػاين دآىػػردف، دار اللقافػػة للندػػر، 

 ـ.2004الدار البيضال، 
: إفريقيػا، ترمجػػة: مػارموؿ:  كرفاػاؿ ت/آداىػر القػرف العاشػر اهلجري/السػادس عدػر املػيالدي(  -41

 ـ.1989-1988ىػ/1409-1408 ،دمحم حج  دآىردف، م وبة املعارؼ، الرابط
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ماوؿ:  مل ل  ماوؿ م  كواب القػرف السػادس اهلجري/اللػاين عدػر املػيالدي(: ايسوبصػار ُب  -42
 ،عجا ػػػػب ا مصػػػػار، تعليػػػػق: سػػػػعد زغلػػػػوؿ عبػػػػد اك يػػػػد، مطبعػػػػة اامعػػػػة اإلسػػػػ ندرية، اإلسػػػػ ندرية

 ـ.1958
 
 

ؿ:  مل ل  ماوؿ م  كواب القرف اللػام  اهلجري/الرابػ  عدػر املػيالدي(: اكلػل املوشػية ُب ماو  -43
ا ىبػػػار املراكدػػػية،  قيػػػق: د.سػػػايل زكػػػار دعبػػػد القػػػادر زمامػػػة، دار الرشػػػاد اكديلػػػة، الػػػدرا البيضػػػال، 

 ـ.1979
دمحم  ـ(: املعجب ُب تلايص أىبار املطرب،  قيق:1249ىػ/647املراكد :  عبد الواحد ت  -44

 ـ.1963سعيد العر ف، القاىرة، 
الػػػبيل  ـ(:1303ىػػػػ/703املراكدػػػ :  أبػػػو عبػػػد هللا دمحم بػػػ  دمحم بػػػ  عبػػػد امللػػػ  ا ةصػػػاري ت -45

ـ( السػػػفر 1973دالو  لػػػة ل وػػػايب املوصػػػوؿ دالصػػػلة،  قيػػػق: إحسػػػاف عبػػػاس، دار اللقافػػػة، بػػػَتدت، 
 ب  شريفة، مطبوعات امل ل ػة املطربيػة، السادس. دالبيل دالو  لة ل وايب املوصوؿ دالصلة،  قيق: دمحم

 ـ( السفر اللام .1984الرابط، 
ـ(: السػػػػػعادة ا بديػػػػػة ُب 1949ىػػػػػػ/1369املراكدػػػػػ :  دمحم بػػػػػ  دمحم بػػػػػ  عبػػػػػد هللا امل قػػػػػت ت  -46

الوعري  مبداىَت اكضػرة املراكدػية، تعليػق: أاػد موف ػر، م سسػة آفػاؽ للدراسػات دالندػر دا تصػاؿ، 
 ـ.2011ىػ/1432، 3مراكش، ط

ـ(: لسػػػاف 1311ىػػػػ/711ابػػػ  منظػػػور:  مجػػػاؿ الػػػدي  أبػػػو الفضػػػل دمحم بػػػ  م ػػػـر بػػػ  علػػػ  ت -47
 ـ.1996، 1العرب، دار صادر، بَتدت، ط

ـ(: ملايػػػة ا رب ُب فنػػػوف 1332ىػػػػ/732النػػػويري:  شػػػااب الػػػدي  أاػػػد بػػػ  عبػػػد الوىػػػاب ت -48
 ـ.1983ا دب،  قيق: حسُت ةصار، اهليئة العامة لل واب، القاىرة، 

ـ(: املعيػػار املطػػرب داجلػػام  املطػػرب 1508ىػػػ/914دريسػػ :  أبػػو العبػػاس أاػػد بػػ  حيػػِت تالوة -49
عػػػ  فوػػػادي عل ػػػال إفريقيػػػة دا ةػػػدل  داملطػػػرب  شػػػراؼ: دمحم حجػػػ ، دار الطػػػرب اإلسػػػالم ، بػػػَتدت، 

 .342-341ص1ـ( ج1981
 ـ(: معجػػا البلػػداف،  قيػػق: فريػػد عبػػد1229ىػػػ/626 قػػوت:  شػػااب الػػدي  أبػػو عبػػد هللا ت -50

 ـ.1990ىػا1410، 1العايا اجلندي، دار ال وب العل ية، بَتدت، ط
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 اثللًا: املراا  العربية داملعربة:
 ـ.1993، 1ـ، ط .د.أاد الطاىري: دراسات دمباحث ُب نيريخ ا ةدل ، د -51
 ـ.1988ػػػػػػػػػ: عامة قرطبة ُب عصر ا الفة، مندورات ع اظ، الرابط،  -52
 

 ،دنيرخياػػا، ترمجػػة: دمحم عبػػد اهلػػادي شػػعَتة، املطبعػػة ا مَتيػػة، القػػاىرةبردفنسػػاؿ: أدب ا ةػػدل   -53
 ـ.1951

، 2اولد تسيار: العقيدة دالدريعة ُب اإلسالـ، ترمجة: دمحم يوس  موسػى دأىػردف، القػاىرة، ط -54
 ـ.1959

 حامد دمحم ا ليفة: اةوصارات يوس  ب  نيشفُت، م وبة الصحابة، الدارقة، د.ت. -55
 ـ.1956قياـ ددلة املرابطُت، دار الف ر العريب، القاىرة، د.حس  أاد حم ود:  -56
، 2د.اكسػػػػ  السػػػػا  : اكضػػػػارة املطربيػػػػة "البدايػػػػة دايسػػػػو رار"، مندػػػػورات ع ػػػػاظ، الػػػػرابط، ط -57

 ـ.2004
د.حسػػػػ  علػػػػ  حسػػػػ : اكضػػػػارة اإلسػػػػالمية ُب املطػػػػرب دا ةػػػػدل ، م وبػػػػة ا ػػػػاذم ، القػػػػاىرة،  -58
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