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المذهب المالكي في الدولة  الحياة السياسية وأثرها في ترسيخ

 المرابطية

 م(5541-5511هـ/ 444-145)
 

                                     فتحية محمد الوداني

 عبِؼخ ِٖوارخ - و١ٍخ ا٢كاة
 

والتفقه فٌه، لما أتسم به كان للمذهب المالكً بالمغرب أثر كبٌر فً إرساء دعابم العلم بالدٌن اإلسالمً 
من أسباب علمٌة ومبادئ حضارٌة، وقد كان لحكام دولة المرابطٌن دور هام فً إشعاع هذا المذهب 
درًسا ورواٌة وتدوًٌنا، فقد قامت بدور مهم فً نشر اإلسالم فً المغرب فهً دعوة إصالحٌة استمدت 

علٌه وسلم، حٌث جمع المرابطون بٌن الجهاد  تعالٌمها وأحكامها من كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا
 والثقافة الدٌنٌة.

من اللحظة األولى كان العامل الدٌنً من أهم األسباب لقٌام دولة المرابطٌن، حٌث كانت تهدف منذ 
 البداٌة إلى تعمٌق الوازع الدٌنً وتصحٌح مساره فً المنطقة التً خضعت لسٌطرتهم فً المغرب.

ة على المغرب األقصى بالكامل، والذي كان مسرحاً لمذاهب متناقضة من أكمل المرابطون السٌطر
شٌعٌة ومالكٌة وبرغواطٌة وغٌرها، ولكنهم منذ بداٌة فتوحاتهم التزموا الطرٌقة الدقٌقة التً وضعها 
المرشد الدٌنً عبد هللا بن ٌاسٌن، وأٌنما استقروا فٌما بعد لم ٌثقوا بغٌر فقهاء المالكٌة، فشملوهم 

قد أقروا عاٌة وغمروهم بالنعم وفوضوا إلٌهم النظر فً الشبون الدٌنٌة، وبذلك ٌكون المرابطون بالر
 .المذهب المالكً لدولتهم

إن تارٌخ انتشار المذهب المالكً فً المغرب مازال بحاجة إلى مزٌد من الدرس والتقصً وعلى وجه 
تعرف باألرشٌف )الوثابق( أو النقوش  أصح إلى المزٌد من المصادر الجدٌدة، فالمصادر األصٌلة التً

واألثار وغٌرها قلٌلة ونادرة، لذا فنحن نعتمد فً دراستنا على كتب الفقه اإلسالمً والمصادر التارٌخٌة 
 ورواٌات الكتاب من المؤرخٌن وغٌر مؤرخٌن من المتقدمٌن والمتأخرٌن.

من خالل كتب الفقه اإلسالمً علٌه تأتً أهمٌة دراسة تارٌخ انتشار المذهب المالكً فً المغرب 
تتمثل فً كونه ٌتناول انتشار المذهب المالكً فً عصر  والمصادر التارٌخٌة، وللبحث أهمٌة كذلك

، وكٌف أصبح مذهب الدولة دوًنا عن غٌره من (م0002-0112هـ/100-004)الدولة المرابطٌة 

 المذاهب األخرى.

 بكل عام من ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى التعرف على أما عن أسباب االختٌار فمرده إلى 

 معرفة سبب انتشار المذهب المالكً فً منطقة المغربلرغبة فً لاستناداً إلى ذلك ٌعود سبب االختٌار 
أهم ما ٌمٌز هذا إلبراز معالم  ،ومستندة ألهم مصادر هذه المرحلة من خالل دراسة تارٌخٌة بحثه،

 فً المجتمع المرابطً. بعٌدة المدى سٌاسٌةال المذهب ومدى أثره على الحٌاة

ب المالكً كٌف انتشر المذهتساؤل ربٌسً:  فًدراسة هذا الموضوع  بناًء على ذلك تكمن مشكلة    
لى أي وإ ولماذا تبنت الدولة المرابطٌة هذا المذهب دون غٌره من المذاهب أخرى؟ ؟فً منطقة المغرب

 ؟السٌاسٌة للدولةفً الحٌاة  مدى أثر

سٌكون الهدف من الدراسة: تناول انتشار المذهب المالكً فً المغرب فً منتصف القرن الخامس علٌه 
على الحٌاة السٌاسٌة، كما تهدف إلى دراسة األسباب التً كانت  وأثرهالهجري/ الحادي عشر المٌالدي، 

حكام وأمراء  ففً تثبٌته، وتهدف إًٌضا للكشف عن موق وراء انتشار المذهب وساعدت وأسهمت
انتشار المذهب المالكً، وكذلك التعرف على أشهر فقهاء وعلماء المذهب فً  اتجاهالدولة المرابطٌة 

 ذلك العصر.
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 .عرف على أسباب انتشار المذهب المالكًالتأوالً: 

ا:  ًٌ  . موقف السلطة الحاكمة من المذهبالوقوف على ثان

 معرفة آثر انتشار المذهب فً الحٌاة السٌاسٌة للدولة المرابطٌةثالًثا: 

 ار المذهب المالكً.شالقضاء فً انت منصب توضٌح دوررابًعا: 

 أشهر الفقهاء والعلماء ودورهم فً نشر المذهب.االطالع على خامًسا: 

حداث سرد األوستتبع الباحثة فً هذه الدراسة لتحقٌق أهدافها المنهج التارٌخً الذي ٌعتمد على 
 أمكن ذلك للوصول إلى نتابج علمٌة رصٌنة. التارٌخٌة وتحلٌلها واستقرابها كل ما

 التمهٌد:

معقالً مهًما من معاقل المذهب المالكً فً بالد المغرب  -قبل العصر المرابطً -كانت المغرب 
فقهاء مسجد القروٌٌن  ، وأن أغلب(2)، ساعد على ذلك أن األدارسة اعتمدوه مذهًبا فً قضابهم(1)العربً

، بل (3)كانوا من المالكٌة، فازدهر المذهب وازداد تمسك أهل المدٌنة به حتى أنها صارت علًما علٌه
 كثر طالبه الذٌن انتشروا فً نواحً المغرب بعد أن أخذوه على ٌد شٌوخه من فقهاء القروٌٌن.

صراع مع المذاهب األخرى من م فً 540هـ/230دخل فقهاء المغرب بعد سقوط دولة األدارسة سنة 

م، وقد 0112هـ/004شٌعة وخوارج وبرغواطٌة عقدٌة، وظلوا كذلك إلى قٌام الدولة المرابطٌة سنة 

نجحوا خالل هذه المدة فً إقامة شبكة من المراكز تمتد من افرٌقٌة )المغرب األدنى( إلى السوس 
الحركة ذات صبغة فقهٌة فحسب بل مثلت ، ولم تكن هذه (4)األقصى، اشتهر منها القٌروان ونفٌس وفاس

ا ٌهدف إلى بعث حركة إصالحٌة تنطلق من أحد هذه المراكز لتقٌم الدولة المغربٌة  ًٌ ا وسٌاس ًٌ مظهًرا دٌن
 السنٌة فً المغرب أوالً، ثم فً سابر العالم اإلسالمً.

الذٌن كانت  -فاس وأخص بذكر مدٌنة-فقهاء المالكٌة فً المغرب،  تزخر كتب التراجم والطبقات بذكر
جهودهم لها أهمٌة كبٌرة فً انتشار المذهب المالكً أبان القرن الرابع الهجري/العاشر المٌالدي، من 

، ودراس بن إسماعٌل (5)م(505هـ/224أمثال، موسى بن ٌحٌى الصدٌنً أبو هارون )ت

اإلسالمً، فنشأ له م( الذي كان أستاًذا وشًٌخا ومرجًعا لكثٌر من الطالب فً الغرب 123هـ/213)ت

تالمذة فً إفرٌقٌة وفاس وسبتة واألندلس، وتخرج على ٌدٌه كثٌر من العلماء، وأبو مروان عبد الملك 

، (7) م(0124هـ/021وأبو عمران الفاسً )ت (6)م( فقٌه عدوة األندلس0102هـ/013الكوري )ت

 وغٌرهم.

 األسس التً قامت علٌها الدولة المرابطٌة:

                                                           
(1 )

َ(: االٍزمٖب فٟ أفجبه اٌّغوة األلٖٝ، رؾم١ك: ِؾّل ػضّبْ، كاه اٌىزت 1897٘ـ/1315اٌَالٚٞ: )أؽّل ثٓ فبٌل إٌبٕوٞ )د 

؛ اثٓ األص١و: )أثٛ اٌؾَٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌىو٠ُ ثٓ ػجل اٌٛاؽل ا١ٌْجبٟٔ 150ٓ، 1َ، ط2007٘ـ/1432، 2اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٛ

؛ 532ٓ، 5َ، ط1995٘ـ/1415، 2َ(: اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ، رؾم١ك: ػجل هللا اٌمبٟٙ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، 1232ٛ٘ـ/630)د

 .37ٓ، 1987َ٘ـ/1408، 1د، ٛكاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، ث١وٚ، و هللا: كٌٚخ االكاهٍخ فٟ اٌّغوةٍؼلْٚ ػجبً ٖٔ
(2 )

 اد ػىبظ،ه؛ اٌؾَٓ اٌَبئؼ: اٌؾٚبهح اٌّغوث١خ "اٌجلا٠خ ٚاالٍزّواه"، 126ٍِْٕٛؼلْٚ ػجبً ٖٔو هللا: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ

 .277ٓ، 2َ، ط2004، 2اٌوثبٛ، ٛ

 ػٍٝ ٚؽلح كٌٚزٗ اٌفز١خ.ٚعل إكه٠ٌ األٚي اٌّغبهثخ ِزَّى١ٓ ثّن٘ت األِبَ ِبٌه ٌٚنٌه ٌُ ٠وغت فٟ االٕطلاَ ثُٙ ؽفبظًب 

 .15ٓ، 1َ، ط1976أظو: ػجبً اٌغواٚٞ: ٚؽلح اٌّغوة اٌّن٘ج١خ فالي اٌزبه٠ـ، كاه اٌضمبفخ، اٌوثبٛ، 
(3)

 .157َٓ،  1973ػجل اٌغٕٟ اٌٛىأٟ: اٌلٚه اٌؾٚبهٞ ٌّل٠ٕخ فبً، ِغٍخ كػٛح اٌؾك، اٌؼلك اٌضبٟٔ، إٌَخ  
(4 )

 .296َ، 1996ٓاٌّغوث١خ، هٍبٌخ عبِؼ١خ، و١ٍخ ا٢كاة، اٌوثبٛ، ِؾّل ثيٚاٞ: كٚه اٌلػٛح فٟ ْٔأح اٌلٌٚخ 
(5)

َ(: عنٚح االلزجبً فٟ موو ِٓ ؽً ِٓ األػالَ ثّل٠ٕخ فبً، كاه 1616٘ـ/1025اثٓ اٌمبٟٙ: )أثٛ اٌؼجبً أؽّل ثٓ ِؾّل )د 

١ًٔ االثزٙبط، رمل٠ُ: ػجل : َ(1626٘ـ/1036)أؽّل ثبثب د؛ اٌزٕجىزٟ: 344ٓ، 1َ، ط1973إٌّٖٛه ٌٍطجبػخ ٚاٌٛهالخ، اٌوثبٛ، 

َ(: 1927٘ـ/1345)ِؾّل ثٓ عؼفو د؛ اٌىزبٟٔ: 603َ، 2000ٓ٘ـ/1421اٌؾ١ّل ػجل هللا اٌٙواِخ، ِْٕٛهاد كاه اٌىزبة، ٛواثٌٍ، 

 .371ٓ، 3َ، ط2004ٍٍٛح األٔفبً، رؾم١ك: ػجل هللا اٌىبًِ اٌىزبٟٔ ٚآفوْٚ، كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو، اٌلاه اٌج١ٚبء، 
(6)

رؾم١ك: ػٍٟ ػّو، كاه األِبْ، رور١ت اٌّلاهن،  َ(:1149٘ـ/544 ا١ٌؾٖجٟ اٌَجزٟ د : )اٌمبٟٙ ػ١بٗ ثٓ ٍِٛٝبٗاٌمبٟٙ ػ١ 

 .1263، 4ٓ، ط2009اٌوثبٛ، 
(7)

 .497، 3ٓاٌّٖله ٔفَٗ، ط 
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مرابطٌة أول دولة وحدث المغرب األقصى واألوســط وقامت بدور مهـم فً نشـر تعــتبر الدولة ال
فهً دعوة إصالحٌة استمدت تعالٌمها وأحكامها من  ،(1)اإلسالم على الساحل األفـرٌقً وبــــالد السودان

حٌث جمع المرابطون فً المغرب بٌن الجهاد   ،(2)كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
 والثقافة الدٌنٌة .

إلى أن قام فٌها األمٌر  ،(3)عاماً  001هاجة الصحراء ) الملثمون ( فً تفكك سٌاسً لمدة ظلت قبابل صن

م ( 0120هـ / 002سنة )  ،(4) األمٌر أبو عبد هللا محمد بن تٌفاوت المعروف بـ ) تارشتا اللمتونً (

دموه على أنفسهم ، وكان من أهل الدٌن والجهاد ، وبعد استشهاد األمــٌر أبو عبد هللا واجتمعوا علٌه وق
الذي تكتفً المصادر العربٌة بالحدٌث عن  ،(5)محمد بن تٌفاوت آلت الزعــامة لٌحً بن إبراهٌم الجدالً

لتارٌخ عودته من الحج بأبً عمران الفاسً فً القــٌروان الذي تجمع كتب اعن حجه ولقابه فً طرٌق 
، بل الزعٌم الروحً الموجه اللبنات األولى لدولة المرابطٌن على أن لهذا الرجل ضلعاً فً وضع

: ٌحً بن إبراهٌم الجدالً و وكاك بن زلو اللمطً وهمللثالوث الذي شكـــل األركان لهـــذه الدولة 
المٌذه لٌعلم قومه ، ثم طلب منه أن ٌبعث معه أحد تحلقات دروسهوحضور ، (6)وعبدهللا بن ٌاسٌن

، حٌث أنهم قد غلب علٌهم الجهل وال ٌعرفون من اإلسالم إال الشـــهادتٌن فً العامة مبادئ اإلسالم
، وٌعلـــمهم السنة وشرابع اإلسالم ، فهـــم فً حاجه لمن ٌقرأ لــهم القرآناصةوالصـالة فً بعض الخ

 .(7)ٌقوم برعاٌة هذا الفقٌه وحفظه وبره وإكرامهمتعهداً له ٌحً بن إبراهٌم الجدالً زعٌم الملثمٌن بأن 

عرض الفقٌه أبو عمران الفاسً المسألة على تالمٌذه فلم ٌجــد من بٌنهم من ٌقبل هذه التضحٌة وأشفقوا 
فلــم ٌكن من الشٌخ إال أن أحال األمـر  ،(8)عـــلى أنفسهم وامتنعوا عــن تأدٌة تـــلك المهمة على شرفها

السوس الذي كان ٌقٌم فً رباط له جنوبً  ،(9) األمـر برسالة إلى تلمٌذه )وكاك بن زلو اللمطً(
لبته من ٌثق فً دٌنه ، وطـــلب منــه أن ٌبعث مع األمـــٌر ٌحً بن إبراهٌم الجدالً مـن طاألقصى

األمٌر الحاج إلى الذي أصطحبه  ،(10) بن ٌاسٌن، فوقع اختٌاره عـلى الفقٌه عبد هللاوحسن تدبٌره

                                                           
(1 )

 .17َ، 1963ٓؽَٓ إثوا١ُ٘ ؽَٓ: أزْبه اإلٍالَ فٟ إفو٠م١ب، ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّٖو٠خ، اٌمب٘وح، 
(2 )

 .449َ، 1980ٓاٌمب٘وح،  ،ؽَٓ ػٍٝ ؽ١َٓ: اٌؾٚبهح اإلٍال١ِخ فٟ اٌّغوة ٚاألٔلٌٌ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ
(3)

 .112، ٓ 4َ، ط 1990: ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ، ِْٕأح اٌّؼبهف، اإلٍىٕله٠خ، ػجل اٌؾ١ّل ٍؼل ىغٍٛي
(4 )

هٚٗ اٌموٛبً، رؾم١ك: ػجل اٌٛ٘بة ثّٕٕٖٛه، اٌّطجؼخ اٌٍّى١خ، اٌوثبٛ َ(: 1340٘ـ/741)أثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ اٌفبٍٟ داثٓ أثٟ ىهع: 

ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ فٟ اٌؼٖو ا١ٌٍٜٛ  َ(:1374٘ـ/776)ٌَبْ اٌل٠ٓ د ؛ اثٓ اٌقط١ت:154-153، 2َٓ، ٛ 1999٘ـ/ 1420

؛ ا١ٌَل 184َ، ٓ 1964ٟ، كاه اٌج١ٚبء، ، رؾم١ك: أؽّل ِقزبه اٌؼجبكٞ ٚأ. ِؾّل إثوا١ُ٘ اٌىزبٔاألػالَ(اٌضبٌش ِٓ وزبة أػّبي  )اٌمَُ

 .691، 2َٓ، ط 1981ػجل اٌؼي٠ي ٍبٌُ: ربه٠ـ اٌّغوة اٌىج١و، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد 
(5 )

اٌَّبٌه ٚاٌّّبٌه، رؾم١ك: أكه٠بْ فبْ ١ٌٛفٓ ٚأٔلهٞ ف١وٞ، ث١ذ اٌؾىّخ ٌٍْٕو، اٌلاه اٌؼوث١خ َ(: 1094٘ـ/487)أثٛ ػجلهللا داٌجىوٞ: 

اٌؼجو ٚك٠ٛاْ اٌّجزلأ ٚاٌقجو، َ(: 1405٘ـ/808)أثٛ ى٠ل ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل د؛ اثٓ فٍلْٚ: 858، ٓ 2َ، ط 1992بط ٌٍىزبة، لوٛ

؛ اثٓ األص١و: اٌّٖله 226؛ اثٓ اٌقط١ت: اٌّٖله اٌَبثك، ٓ 187، 6َٓ، ط 1971٘ـ/ 1391كاه ؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١وٚد، 

 .618، 9ٓاٌَبثك، ط
(6 )

ٔٙب٠خ األهة فٟ فْٕٛ األكة، رؾم١ك: ؽ١َٓ ٖٔبه، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة  َ(:332٘ـ/732ٓ أؽّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة د)ّٙبة اٌل٠ ا٠ٌٕٛوٞ:

ٓ ؛ عٛهط ِبه١ٍخ: ثالك اٌّغوة ٚػاللبرٙب ثبٌّْوق اإلٍالِٟ فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ، روعّخ ػ254، 24َٓ، ط1983اٌمب٘وح، 

 .271َ، 1999ٓرٛى٠غ ِْٕأح اٌّؼبهف اإلٍىٕله٠خ،  ،اٌفو١َٔخ: ِؾّٛك ػجل اٌّٖل ١ًِ
(7 )

 .358-356، 214َ، 2007ٓإٌبٟٔ ٌٚل اٌؾَٓ: ٕؾواء اٌٍّض١ّٓ، كاه اٌّلاه اإلٍالِٟ، ث١وٚد، 
(8 )

؛ إثوا١ُ٘ ؽووبد: اٌّغوة ػجو اٌزبه٠ـ، كاه اٌوّبك 254، 24ٓ؛ ا٠ٌٕٛوٞ: اٌّٖله اٌَبثك، ط618، 9ٓاثٓ األص١و: اٌّٖله اٌَبثك، ط

 . 158، 1َٓ، ط2009٘ـ/ 143اٌؾل٠ضخ، اٌلاه اٌج١ٚبء، اٌوّبك 
(9 )

افزٍفذ اٌّٖبكه ؽٛي ٛو٠مخ هٍّٙب الٍُ ٘نا اٌفم١ٗ ِٚىبْ إلبِزٗ، فمل ٚهك فٟ وزبة اٌَّبٌه ٌٍجىوٜ أْ اٍّٗ ٚعبط ثٓ ىٌٛ ٚإٔٗ وبْ 

 ٠ؼ١ِ فٟ ِٕطمخ رلػٝ ٍِىًٛ.

ٚاعبط ثٓ ىٌٛ اٌٍّطٟ ٚموو ثأٔٗ وبْ ٠ؼ١ِ فٟ ٔف١ٌ ثأهٗ ؛ أِب اثٓ أثٟ ىهع فمل ٍّبٖ 859، 2ٓأظو: اٌّٖله اٌَبثك، ط

؛ فٟ ؽ١ٓ أٍٛك ػ١ٍٗ اثٓ فٍلْٚ اٌفم١ٗ ِؾّل ٚوبن ثٓ ىٌٛ اٌٍّطٟ إٙبفخ إٌٝ أٗ وبْ ٠َىٓ 155اٌّٖبِلح ، أظو اٌّٖله اٌَبثك، ٓ

١ٚف ِؼٍِٛبد عل٠لح ؽٛي ٘نا ؛ إال أٔٗ ظٙود كهاٍبد عل٠لح ٌّؾّل ِقزبه اٌٍَٛٝ 182٠، ٓ 6ٍغٍّبٍخ، أظو: اٌّٖله اٌَبثك،ط

ؾٟ ا١ٌْـ فمبي ػٕٗ " .... ٚوبن ثٓ ىٌٛاْ ثٓ أثٟ عّؼٗ ثٓ ِؾّل ثٓ اٌمبٍُ ثٓ ٠ؼمٛة ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل ثٓ اٌف١ًٚ ثٓ ٠

فٟ اٌٛلذ ٔفَٗ هٚا٠خ ِغب٠وح  هثٜ َٔجٗ ثبٌَٕت اٌْو٠ف، ؽ١ش أٌؾك َٔجٗ ثئكه٠ٌ ثٓ ػجل هللا، إال إٔٗ ٔمً ثٓ إكه٠ٌ ثٓ إكه٠ٌ ...." ٚثبٌزبٌٟ

٘ىنا ىاٌٛاْ  -اٍزمب٘ب ِٓ اٌؾ١ٚىٝ رؤ٠ل ِب مووٖ اثٓ فٍلْٚ فبٕخ ف١ّب ٠زؼٍك ثَٕجٗ اٌوعً إٌٝ ٌّطخ ٚمٌه فٟ لٌٛٗ "... ُِٕٚٙ ٚوبن ثٓ ىٌٜٛ

 اٌّْٙٛه اٌٍّطٟ ِٓ أً٘ اًٌَٛ األلٖٝ..."

 .112، 38، 33َ، 1963ٓاٌج١ٚبء، أظو: ِؾّل ِقزبه اٌٍَٟٛ: اٌّؼَٛي، ِطجؼخ إٌغبػ، اٌلاه 
(10 )

أؽّل اٌْىوٞ: ػجل هللا ثٓ ٠ب١ٍٓ ِؤٌٍ اٌلٌٚخ اٌّواثط١خ، اٌّغوة األفو٠مٟ ِغٍخ ِزقٖٖخ فٟ اٌزواس ٚاٌلهاٍبد اإلفو٠م١خ، 

 .77َ، 2000ِٓؼٙل اٌلهاٍبد اإلفو٠م١خ، اٌوثبٛ، اٌؼلك األٚي، ٍٕخ 
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النهاٌة إلى قٌام الدولة  ، حــٌث بــدأ فً مباشرة تنفـــٌذ خطة دٌنٌـة وسٌاسٌة أدت فًصحراء الملثمٌن
 .(1)المرابطٌة

كادت أغلب المصادر التً تناولت قٌام دولة المرابطٌن أن تجمع على هذه الرواٌة فً حٌن ٌبقى 
فً حٌن أن  ،(2)فً قضاٌا جزبٌة لٌست جوهرٌة أولها ٌتعلق بتارٌخ حجة األمٌر ٌحًاختالفها محصور 

أن بعضها وهو األقل ٌعتقد أن الحاج لٌس هو ٌحً بن إبراهٌم الجدالً وإنما هو فقٌه جدالً ٌدعى ) 
 مٌر ٌحً بنأنه قد ٌكون من مرافقً األ ،(4)الذي ٌعتقد ابن خلدون ،(3) الجوهر بن سكم أو ابن سحٌم (

، وإنه هو الذي باشر الحوار مع الفقهاء الذٌن ، ولعله كان بمثابة مستشار دٌنًإبراهٌم أثناء رحلته بن
، وهذا لٌس موضوع للنقاش فً (5)لقٌهم األمٌر ٌحً أثناء رحلة حجه بمن فٌهم الفقٌه أبو عمران الفاسً

 ذكره واجمعت علٌه أغلب المصادر. فً هذه الدراسة، لذلك سنتفق مع ما

، حٌث كانت تهدف منذ هم األسباب لقٌام دولة المرابطٌنظة األولى كان العامل الدٌنً من أمن اللح
البداٌة إلى تعمٌق الوازع الدٌنً وتصحٌح مساره فً المنطقة الذي كان زعماء الملثمٌن ٌسعون إلى 

وقتل  ،(6)تحقٌقه بدءاً بسلف ٌحً الذي وصف بأنه " من أهل الدٌن والفضل والصالح والحج والجهاد "
، لٌأتً بعده ل لنشر اإلسالم بٌن سكان الصحراءوقتل بعد ثالث سنوات من إعالنه للجهاد بشكل متواص

دور األمٌر ٌحً بن إبراهٌم الجدالً الذي تمٌز ببصٌص من المعرفة والتفقه فً شبون الدٌن إلى طموح 
 .(7)إصالحً

تنقٌه وٌزٌد من وحدة صفوفهم األمر العامل الدٌنً ٌحث على الوحدة والتعاطف بٌن مع انطالًقا من أن
الوثنٌٌن و  الذي كان الملثمون بحاجة إلٌه فً تلك المرحلة لٌعدوا أنفسهم لمواجهة خصومهم الغانٌٌن

ٌذهب أحد الباحثٌن أن األمٌر ٌحً بن إبراهٌم الجدالً كان ٌفكر فً أمر الزناتٌٌن والخوارج، حٌث 
المجموعة الصنهاجٌة التً ٌنتسب إلٌها من استبداد  إنقاد ، وهوب اهتمامه بالعلم والفقهآخر إلى جان

حاسمٌن فً نشأة فالعامالن السٌاسً والدٌنً كان دابماً متداخلٌن متكاملٌن و ،(8)الزناتٌٌن وطغٌانهم
عوة الدٌنٌة بالنسبة فصالً فً مقدمته لٌبٌن فٌه أهمٌة الد ،(9)، فقد خصص ابن خلدونالدولة اإلسالمٌة

، للدولةالتنافس بٌن مكونات العصبٌة المؤسسة و، فذكر أن الدعوة الدٌنٌة تزٌل الخالفات لقٌام الدول
: " ... واعتبر ذلك ابطٌة والموحدٌن نموذجاً إذا قالوذكر من األمثلة على صحة نظرٌته الدولة المر

ً العدد أٌضاً فً دولة لمتونة ودولة الموحدٌن فقد كان بالمغرب من القبابل كثٌر ممن ٌقاومهم ف
كما والعصبٌة أو ٌشق علٌهم إال إن االجتماع الدٌنً ضاعف قوة عصبٌتهم باالستبصار و االستماتة 

 قلناه ، فلم ٌقف لهم شا ...".

وٌرجع العروي قٌام دولة المرابطٌن إلى رغبة زعٌم صنهاجة فً تجدٌد الدعوة بٌن صفوف الملثمٌن 
فً ذلك  ستفادة من الفقهاء والعلماء الذٌن كان وجودهمالذٌن حرمتهم طبٌعة المنطقة الصحراوٌة من اال

، إضافة إلى أن توغلهم فً الصحراء ومخالطتهم للوثنٌٌن أثر على معتقداتهم الوقت متمركزاً فً المدن
، وٌشٌر صاحب هذا ن لهوممارساتهم الدٌنٌة السطحٌة أصالً حتى أصبح إسالمهم أسمٌاً ال مضمو

                                                           
(1 )

 .859، ٓ 2اٌجىوٜ: اٌّٖله اٌَبثك، ط 
(2 )

 ٘ـ.440اٌجؼ٘ أْ ػٛكح ٠ؾٟ ثٓ إثوا١ُ٘ اٌغلاٌٟ ِٓ اٌؾغخ ٌٚمبئٗ ثأثٟ ػّواْ اٌفبٍٟ وبٔب فالي ػبَ ٠وٜ 

: اٌج١بْ اٌّغوة فٟ موو أفجبه األٔلٌٌ ٚاٌّغوة، رؾم١ك: ط. َ(1295٘ـ/695د اٌّواوْٟ) :أٔظو: اثٓ ػناهٞ 

؛ 182، 6ٓ؛ اثٓ فٍلْٚ: اٌّٖله اٌَبثك، ط7ٓ 4، ط،3َ، ٛ 1983، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍىزبة، ث١وٚد ً.وٛالْ. ٚإ. ١ٌفٝ ثوٚفَٕبي

اٌؾًٍ ا١ٌّّٛخ فٟ األفجبه اٌّواو١ْخ، رؾم١ك: ١ًٍٙ )ٌّؤٌف ِغٙٛي ِٓ وزبة اٌموْ اٌضبِٓ اٌٙغوٞ/اٌواثغ ػْو ا١ٌّالكٞ(: ِغٙٛي: 

٘ـ 427، فٟ ؽ١ٓ ٠وٜ اثٓ أثٟ ىهع أْ اٌؾغخ رّذ ٍٕخ 19َ، 1979ٓج١ٚبء، ىوبه ٚػجل اٌمبكه ىِبِخ، كاه اٌوّبك اٌؾل٠ضخ، اٌلاه اٌ

 ٘ـ.430ٚأْ ٠ؾٟ ِو ثبٌم١وٚاْ فٍَّٗ أثٛ ػّواْ اٌوٍبٌخ اٌّٛعٗ إٌٝ اٌفم١ٗ ٚوبن ثٓ ىٌٛ اٌٍّطٟ، ٚأْ ٠ؾٟ اٌزمٝ ثٛوبن فٟ ٍٕخ 

 .153أٔظو أثٓ أثٟ ىهع: اٌّٖله اٌَبثك، ٓ

 ٠ٍزمٝ ثبأل١ِو اٌٖؾواٚٞ ثؼل ٘نا األف١و. ْ٘ـ ال ٠ّىٓ أ430ّواْ اٌّزٛفٟ فٟ هِٚبْ ٍٕخ ٚروعؼ اٌوأٞ األف١و ثبػزجبه أْ أثب ػ
(3 )

 .253، 24ٓ؛ ا٠ٌٕٛوٞ: اٌّٖله اٌَبثك، ط74، 8ٓاثٓ األص١و: اٌّٖله اٌَبثك، ط
(4 )

 .182، 6ٓاثٓ فٍلْٚ: اٌّٖله اٌَبثك، ط
(5 )

 .208إٌبٟٔ ٌٚل اٌؾ١َٓ: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ
(6 )

 .153هع: اٌّٖله اٌَبثك، ٓاثٓ أثٟ اٌي
(7 )

 .18َ، 1964ٓػجل اٌؾك ؽُّٛ: اثٓ ربّف١ٓ، كاه اٌىزبة، اٌّغوة، 
(8 )

 .14اٌمب٘وح، ك . د، ٓ ،ؽ١َٓ ِؤٌٔ: ربه٠ـ اٌّغوة ٚؽٚبهرٗ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ
(9 )

 .157َ، 1998ٓ٘ـ/ 1419، 2ِملِخ اثٓ فٍلْٚ، كاه اٌىزبثخ اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٛ 
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حً بن إبراهٌم ألداء فرٌضة الحج قد تزامن مع بداٌة المد السنً فً العالم الرأي إلى أن ذهاب الزعٌم ٌ
، وهذا ساهم فً مالحظته للفرق الشاسع بٌن مستوى ثقافة سالمً بصفة عامة وغربه بصفة خاصةاإل

، مما دفعه للسعً لالتصال اإلسالمٌة األخرى قومه اإلسالمٌة وما علٌه إخوانهم المسلمٌن فً المناطق
، فكانت عالقة األمٌر ٌحً بن إبراهٌم الجدالً بالفقهاء (1)الفقهاء المالكٌٌن لتحقٌق هذا الغرضبمجموع 

 .(2)بالفقهاء المالكٌٌن ٌراها البعض أنها ذات أبعاد سٌاسٌة فً المقام األول

 -:مالكيأسباب انتشار المذهب الأوالً/

لكثٌر من المذاهب الفقهٌة التً بدأت تعرف طرٌقها إلٌها منذ أواسط القرن ًفا منطقة المغرب هدكانت 
إال أن المذهب المالكً ، (3)إنتشاًرا فً النصف األخٌر منه وازدادتالثانً الهجري/ الثامن المٌالدي، 

 -التً ساعدت على انتشاره:سباب األ ، فما هًهو الذي ساد المغرب وحارب باقً تلك المذاهب

لكٌة المعقل الذي عصم أهل المغرب من شرور الفتنة فً العصور السابقة التً كادت كانت الما -0
وأنهى المعتزلة  فً وجهه المذاهب الخارجٌة، فصارعتعصف بالمجتمع، حٌث وقفت 

 .(4)على مذهبه وانتصرت على الشٌعة وحفظت للمجتمع وحدته وقوتهوجودها، 

، وعلى رأسهم األمٌر علً بن ٌوسف بن تاشفٌن الذي أحاط نفسه دعم رجال الدولة للمذهب -0
بفقهاء المالكٌة، ووضعهم على رأس الجهاز اإلداري، كمناصب القضاء وإقامة الصالة فً 

 .(5)المساجد وغٌرها

فقهاء وعلماء المذهب المالكً من السلطة عزز من مكانتهم فً نفوس المغاربة حتى موقف  -2
الذٌن ٌدافعون عن الضعفاء، وٌعارضون الحكام فً سبٌل إعالء كلمة ارتقوا لمرتبة الزعماء 

 .(6)الحق

لٌس ، -مقر المذهب المالكً –فرٌقٌا إلى المدٌنة المنورة وشمال أ رحلة علماء األندلس -0
بغٌة الحج فقط، بل من أجل طلب العلم ولٌتزودوا من علوم الدٌن، ولٌرووا على فقهابها 

وهً أقرب ثغر إلٌهم وكان أهلها فً الغالب على مذهب   اإلسكندرٌة كما نزلوا فً  وعلمابها،
، وحٌث كانت المغرب فً طرٌقهم، فكانوا هؤالء الطلبة العلماء ٌلقون بدورهم مذهب مالك

 .(7)مالك حٌثما حلوا

مع بساطة المرابطٌن الصحراوٌة من ناحٌة، باإلضافة إلى نظرة  تناسب المذهب المالكً -1
 .(8)مسلمو المغرب وطلبتهم إلى علم المدٌنة وعلمابها نظرة من ٌتمثل فٌها وفٌهم رمز اإلسالم

 

 

 :وقف السلطة الحاكمة من المذهبمثانًيا/ 

ا لدولته، وٌعد ذلك  كان األمٌر ٌوسف بن تاشفٌن ًٌ اإلعالن مالكً المذهب، فأعلن مذهبه مذهًبا رسم
لمذهب المالكً فً بالد المغرب، وساعدت على التمكٌن له ولفقهابه، ومن بداٌة مرحلة جدٌدة وطدت ا

جانبه استطاع المذهب المالكً أن ٌسد الثغرات وٌلبً حاجات الناس فً مختلف األزمات واألوضاع 

                                                           
(1 )

 .111، 2َٓ، ط1994اٌؼوٚٞ: ِغًّ ربه٠ـ اٌّغوة، اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، اٌلاه اٌج١ٚبء، ػجل هللا 
(2 )

األ١ٌٚبء (، كاه اٌط١ٍؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو،  –اٌن١ٕ٘بد  –إثوا١ُ٘ اٌمبكهٞ ثٛر١ِْ: اٌّغوة ٚاألٔلٌٌ فٟ ػٖو اٌّواثط١ٓ ) اٌّغزّغ 

 .60َ، 1993ٓث١وٚد، 
(3 )

 .15َ، 1993ٓاٌّبٌىٟ ثبٌّغوة، ِطجؼخ اٌّؼبهف اٌغل٠لح، اٌوثبٛ،  ػّو اٌغ١لٞ، ِجبؽش فٟ اٌّن٘ت
(4 )

ؽَٓ
 

أؽّل
 

 .98َ، 1957ِٓؾّٛك، ل١بَ كٌٚخ اٌّواثط١ٓ، ِىزجخ إٌٙٚخ اٌّٖو٠خ، اٌمب٘وح، 
(5 )

 .406، 4َٓ، ط1995ٍؼل ىغٍٛي ػجل اٌؾ١ّل، ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ، ِْٕأح اٌّؼبهف، اإلٍىٕله٠خ، 
(6 )

 .98اٌّوعغ اٌَبثك، ٓٓ أؽّل ِؾّٛك، ؽَ
(7  )

 .178، 1َٓ، ط2009إثوا١ُ٘ ؽووبد، اٌّغوة ػجو اٌزبه٠ـ، كاه اٌوّبك اٌؾل٠ضخ، اٌلاه اٌج١ٚبء، 
(8  )

اٌّوعغ
 

 .179، 1ٓٔفَٗ، ط
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ا فً ذلك قاعدة "المصلحة العامة" والمستجدات وا ًٌ لنوازل التً كانت تفرضها البٌبات المختلفة مراع
 .(1)التً تعتبر من أهم قواعده وأجلها

تعاون فقهاء المالكٌة مع المرابطٌن فً تثبٌت دعابم ملكهم، فحٌن دخل المرابطون فاس لم ٌعارضهم 
المغرب كعٌسى بن الملجوم  فقهاؤها بل سعى بعضهم إلى مالقاتهم وهم فً طرٌقهم إلى

 ، وغٌره من الفقهاء من المدن المغربٌة األخرى .(2)م( من بٌت بنً الملجوم بفاس0004هـ/102)ت

ظل فقهاء المالكٌة فً فاس ٌحظون بمكانة سامٌة فً المجتمع المغربً طٌلة العصر المرابطً، بل إن 
ولته داخلٌة كانت أم خارجٌة، فهو ابن تاشفٌن كان حرًٌصا على مشاورتهم فً كل ما ٌخص شبون د

حٌن قرر العبور لألندلس بعد أن طلب فقهاؤها منه ذلك لرد عادٌة النصارى، قدم فاس سنة 

، (4)م(0154هـ/050، فأفتاه الفقٌه ٌوسف بن عٌسى )ت(3)م  مستشًٌرا فقهاؤها فً األمر0140هـ/033

ابف من ، بأن من كان من الملوك فٌه من الصفات ما كان فً ملوك الطو(4)م(0154هـ/050)ت

االستقواء بالنصارى على بعضهم البعض وإغراق المسلمٌن بما ال ٌطٌقونه من المكوس، فإن على 
 .(5) المسلمٌن الخروج علٌه والتمسك بطاعة مستنزلٌه..."

، وكان من (6)لم ٌكن علً بن ٌوسف أقل من أبٌه اهتماًما وتقرًٌبا لفقهاء المالكٌة وإكبارهم  وإجاللهم
م(،  وكل ذلك ساهم فً تعضٌد المذهب المالكً فً الدولة 0002هـ/101مستشارٌه ابن رشد )

 .(7)المرابطٌة فً ذلك الوقت

جد أمراء المرابطٌن فً المذهب المالكً أداة صالحة لتثبٌت سٌطرتهم وسلطانهم ، فأخذوا لقد و
اء المالكٌة دون بقٌة العلماء من المذاهب ٌستخدمونه لخدمة أعراضهم، لذلك أحاطوا أنفسهم بكبار فقه

 قالوفً ذلك  ،(9)الذٌن بلغ بهم تمسكهم بهذا المذهب إلى إنكار كل شا لم ٌقل به مالك ،(8) األخرى
ٌث رسول هللا وكثر العمل بكتب فروع مذهب مالك ، حتى نسى النظر فً كتاب هللا وحدالمراكشى: "

لعراق تخبرنا المصادر أن الفقٌه أبو عمران الفاسً قد درس فً األندلس وا ،(10)"صلى هللا علٌه وسلم
، ثم عاد إلى القٌروان بعد أن رسخ قدمه فً المذهب المالكً حتى إن أستاذه على ٌد كبار شٌوخ المالكٌة

د : " لو اجتمعت فً مدرستً أنت وعبه علمه بعلم مالك ، وكان ٌقول لهالباقالنً كان ٌعجبه حفظه وشب
، لو رآكما الوهاب بن نصر، وكان إذ ذاك بالموصل، الجتمع فٌها علم مالك، أنت تحفظه وهو ٌنصره

 ،(12)وأخذ عنه الطالب من مختلف أقطار المغرب وتخرج به خلق فً المذهب ،(11)مالك لسر بكما "

                                                           
(1 )

 ِٚبثؼل٘ب. 143َ، 2009ٓ٘ـ/1430ػجل اٌغٕٟ اٌللو: ِبٌه ثٓ أٌٔ، كاه اٌمٍُ، كِْك، 
(2 )

 .501-500ٓ، 2اثٓ اٌمبٟٙ: اٌّٖله اٌَبثك، ط
(3 )

؛ ٔغٜٛ أثٛ ثىو ِؾّل ؽَٓ: فمٙبء اٌّبٌى١خ فٟ األٔلٌٌ فٟ ػٖو اٌّواثط١ٓ ٚأصوُ٘ فٟ اٌؾ١بح 44اثٓ ٍٛكح: اٌّٖله اٌَبثك، ٓ

 .63َ، 2003ٓ٘ـ/1242ا١ٌَب١ٍخ، هٍبٌخ ِبعَز١و، عبِؼخ عٕٛة اٌٛاكٞ، و١ٍخ األكاة، 
(4 )

َ، 1972ث١ٛربد فبً اٌىجوا، كاه إٌّٖٛه ٌٍطجبػخ ٚاٌٛهالخ، اٌوثبٛ،  َ(:1404٘ـ/807)إٍّبػ١ً اثٓ األؽّو د ثٓ األؽّو:ا

ٓ14. 
(5 )

 ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ.اٌّٖله 
(6) 

 أِواً فٟ ع١ّغ ٍِّىزٗ كْٚ ِْبٚهح ؽَٓ ا١ٌَوح ع١ل اٌط٠ٛخ ثؼ١لاً ػٓ اٌظٍُ ... اّزل ا٠ضبهٖ ألً٘ اٌفمٗ ٚاٌل٠ٓ، ٚوبْ ال٠مطغ"وبْ 

اٌفمٙبء، فىبْ إما أٌٚٝ أؽل ِٓ لٚبئٗ وبْ ف١ّب ٠ؼٙل إ١ٌٗ أال ٠مطغ أِواً ٚال ٠جش ؽىِٛٗ فٟ ٕغ١و ِٓ األِٛه ٚوج١و إال 

 ثّؾٚو أهثؼخ ِٓ اٌفمٙبء، فجٍغ اٌفمٙبء فٟ أ٠بِٗ ِجٍغبً ػظ١ّبً "

ت فٟ رٍق١ٔ أفجبه اٌّغوة، رؾم١ك: ِؾّل ٍؼ١ل اٌّؼغَ(: 1249٘ـ/647اٌٛاؽل )د اٌّواوْٟ )ػجل  أٔظو:

 .150َ، 1963ٓاٌؼو٠بْ، اٌمب٘وح، 
(7 )

للَٚ األ١ِو ػٍٟ ثٓ ٠ٍٛف إٌٝ فبً ٌؾَُ َِأٌخ فم١ٙخ أص١و ف١ٙب ثؼ٘ اٌغلي، ٚعٌٍ ِغ فمٙبء اٌّل٠ٕخ ٚاٍزْبهُ٘ ٌٚىٓ ٌُ  فؼٕل

 اٌغل األٔلٌَٟ اٌموٛجٟ. ٠ؾَُ األِو ِؼُٙ ِّب عؼٍٗ ٠زٛعٗ ثّقبٛجخ اٌفم١ٗ اٌمبٟٙ اثٓ هّل اثٓ

فزبٚٞ اثٓ هّل، رؾم١ك: اٌّقزبه ثٓ اٌطب٘و َ(: 1126٘ـ/520)ِؾّل ثٓ أؽّل اٌموٛجٟ دأظو: اثٓ هّل: 

 ِٚب ثؼل٘ب. 802َ، اٌَفو اٌضبٟٔ، 1987ٓ٘ـ/1407، 1اٌز١ٍٍٟ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، ٛ
(8 )

 .29َ، ٓ 1994، 2اٌطب٘و أؽّل ِىٟ، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح، ٛ ف١ٌٛبْ ه٠ج١وا: اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ فٟ األٔلٌٌ، رؾم١ك: 
(9 )

ػٍٝ اإلكه٠ٌ: األّؼو٠خ ٚاالٍزمواه اٌّن٘جٟ ثبٌّغوة فّٓ اٌّنا٘ت اإلٍال١ِخ ثجالك اٌّغوة ِٓ اٌزؼلك إٌٝ اٌٛؽلح، ر١َٕك: ؽَٓ 

َ،  2008٘ـ /  1429ح، اٌلاه اٌج١ٚبء، ؽبفظٟ ػٍٛٞ، ِْٕٛهاد و١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ثبٌوثبٛ، ِطجؼخ إٌغبػ اٌغل٠ل

ٓ126. 
(10 )

 .151اٌّواوْٟ: اٌّٖله اٌَبثك، ٓ
(11 )

 . 497، 3ٓاٌمبٟٙ ػ١بٗ: اٌّٖله اٌَبثك، ط 
(12 )

َ(: ّنهاد اٌن٘ت، رؾم١ك: ػجل اٌمبكه األهٔؤٚٛ ِٚؾّٛك 1678٘ـ /  1089)ػجل اٌؾٟ ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل اٌؼىوٞ د  :اٌؾٕجٍٟ

 .116، 4ٓط ،2، ِظ1986َ٘ـ/1406، 1وض١و، كِْك، ٛاألهٔؤٚٛ، كاه اثٓ 
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وجماعة من الفاسٌٌن و السبتٌٌن و  ، محمد بن طاهر بن طاوسنذكر من بٌنهم ، عتٌق السوسً
وٌن طلبة أكفاء وهذا دلٌل قاطع على دور شٌوخ المذهب فً تدعٌمه عن طرٌق تك ،(1)األندلسٌٌن

، وكاك بن زلو على ٌد الفقٌه أبً عمران الفاسً ومن ألمع الطلبة الذٌن تخرجوا ٌعملون على نشره،
، عندما ثر من ذلكالمالكً فحسب بل قام بأكاللمطً الذي لم ٌقتصر علمه على معرفة أصول المذهب 

 مبادي المالكٌة ومقاومة المذاهبقام بتأسٌس مدرسة عرفت بـ ) دار المرابطٌن ( خصصت لتلقً 
ا نفس الغاٌة فً المشرق وهً فً حقٌقتها ال تختلف عن المدارس النظامٌة التً كانت له ،(2)األخرى

لمرابطٌة، وهً التً تخرج منها فقٌه الدولة ومنظرها عبد ، وشكلت هذه المدرسة نواة الدولة ااإلسالمً
، الذي خلف عبد هللا وأخوه سلٌمان بن عذاراء الجزولً هللا بن ٌاسٌن وأبو القاسم بن عذاراء الجزولً

وجمٌعهم سٌلعبون دوراً بارزاً فً نشر المذهب المالكً فً  ،(3)بن ٌاسٌن فً مهمة اإلرشاد الروحً
مذهب المالكً وتلقٌنه فً ما قام به تالمٌذ أبً عمران الفاسً لتشجٌع تدرٌس ال المغرب، لٌس أدل على

( الذي حمل معه من م0122هـ/ 001عن أبً عبدهللا محمد بن الخطاب )ت، ما رواه ابن عجٌبة حلقاتهم

هاء الفق لم ٌأل، (4)افرٌقٌة إلى سبته كتاباً جامعاً للمدونة " كان ٌقربه فً مجلسه حتى كثر عند الناس "

( الذي تفقه على م0110/ هـ000ت بٌنهم عثمان بن مالك فقٌه فاس ) ، نذكر منجهداً فً نشر المالكٌة

ٌدٌه شٌوخ المذهب منهم ابنه وأبو بكر بن الخٌاط وغٌرهم ، وكذلك الحسن القرشً الذي ألف كتاباً 
 وغٌرهم . ،(5)سماه التصنٌف ، وحمزه بن ٌوسف الحوراء

 ،(6)لمذهب مالك لالنتصار، وهذا هو الدافع الربٌسً لهم لمرابطٌن مالكٌٌنا كان مؤسسو وزعماء
إضافة إلى أن المغرب األقصى لم تنتشر به المذاهب المتناقضة نظراً لبعدها عن العراق والشام اللتان 
عرفا مذاهب األعتزال والشٌعة وفلسفات الٌونان ومذاهب الفرس والهند وغٌر ذلك من االتجاهات 

رددنا على  ،(7)ٌة والدٌنٌة ، فإذا قٌل أن المغرب قد عرف قبل المرابطٌن مذاهب من هذا النوعالفكر
زد على ذلك أن علماء  ،ذلك بأن هذه المذاهب لم تكن مدعمة بمنطق أو بفلسفة كما فً العراق والشام

نزلوا  ، أوٌهااألندلس والمغرب فً رحٌلهم لّتزود بالعلم حلوا بالمدٌنة وروي عن فقهابها ومحدث
باإلسكندرٌة وهً أٌقرب ثغر لهم وغالب أهلها على مذهب مالك ، فإذا أدركنا هذا كله استطعنا الوقوف 

لم تكن سٌاسة ً فً ظل المرابطٌن بسهولة وٌسر، علًما بأنه على أسباب انتشار المذهب المالك
 بطون لوقت طوٌل لمقاومة! ولم ٌحتاج المراعنفاً على إتباع المذهب المالكً المرابطٌن حمل الناس

ظل سٌادتهم على المغرب انتشر المذهب المالكً فً ورغم ذلك ! المذاهب التً كانت موجودة قبلهم
 واألندلس.

 

 لدولة المرابطية:الحياة السياسية لأثر انتشار المذهب المالكي في ثالًثا/ 

وجٌا أداروا وخطاً إٌدٌولسعى المرابطون إلى جعل المذهب المالكً " محور حركتهم اإلصالحٌة 
ولذلك سار حكام المرابطٌن على هذا المنهج الذي رسمه شٌوخهم الذٌن  ،(8)"نضالهم ودعوتهم علٌه

وكان هذا المسلك سبباً فً حماٌة  ،(10)فتوحدت دولة المرابطٌن فً ظل تعالٌم اإلمام مالك ،(9) سبقوهم
، ووقاٌة للحكام والمحكومٌن على السواء من األهواءلتفرق فً الدٌن إلى دروب الدولة المرابطٌة من ا

                                                           
(1 )

 . 496ٓ  3ط  اٌمبٟٙ ػ١بٗ: اٌّٖله اٌَبثك،
(2  )
Caop . L'histoir de  I'islamisation  de  L'Afrique  de  L'oust de's     oriqins  a'La Fin du XVl 

eme
  

siècle: pqns . Librairie Orientaliste , ( S . D . E ) , P . 35 .                  
(3 )

 .592، 3ٓاٌمبٟٙ ػ١بٗ: اٌّٖله اٌَبثك، ط
(4)

 .89، ٓ 2006َِٓ ربه٠ـ اٌؾٚبهح فٟ اٌغوة اإلٍالِٟ، كاه اٌط١ٍؼخ، ث١وٚد،  إثوا١ُ٘ اٌمبكهٞ ثٛر١ِْ: ؽٍمبد ِفمٛكح 
(5 )

 .591، 3ٓػ١بٗ: اٌّٖله اٌَبثك، ط اٌمبٟٙاٌفمٙبء ٌلٜ:  ٘ؤالءأٔظو روعّخ 
(6 )

اٌؾفٕبٚٞ: ٕفؾبد ِٓ ربه٠ـ اٌّواثط١ٓ ٚاٌّٛؽل٠ٓ، اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍىزت اٌغبِؼ١خ ٚاٌّله١ٍخ ٚاٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِٖو، أؽّل 

1979ٓ ،َ98. 
(7 )

فؼٕلِب كفً اٌّواثطْٛ اٌّغوة ٚعلٚا رٕبلٚبً ث١ٓ اٌّغّٛػبد اٌمج١ٍخ ٚؽزٝ اٌجؼ٘ ِٕٙب ِبهلخ ػٓ اٌل٠ٓ ِضً ثوغٛاٛخ ٚغّبهح 

 ١ْٕٛ.ٚاٌجغ١ٍْٛ ٚاٌٛص
(8 )

 .17َ، 1976ٓػجبً اٌغواٚٞ: ٚؽلح اٌّغوة اٌّن٘ج١خ فالي اٌزبه٠ـ، اٌلاه اٌج١ٚبء، 
(9 )

 .128َ، 2006ٓ، 1ػٍٝ ِؾّل اٌٖالثٟ: فمٗ اٌزّى١ٓ ػٕل كٌٚخ اٌّواثط١ٓ، ِؤٍَخ ألواء، اٌمب٘وح، ٛ
(10 )

 .464ؽَٓ ػٍٝ ؽَٓ: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ
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وبذلك أصبح المذهب المالكً مرتبطاً أشد االرتباط بالدولة وأحد مقوماتها األساسٌة  ،(1)والضالل الزٌغ
 .(2)األساسٌة ، بل الروح التً تمنحها المشروعٌة السٌاسٌة

 في انتشار المذهب: ودوره القضاءمنصب رابًعا/ 

الهامة التً دعا إلٌها اإلسالم ، فقد أمر هللا تعالى بتحري العدالة فً األحكام  تعتبر العدالة من األسس
ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌَن ﴾ :ن ذلك قال تعالى فً كتابه الكرٌمم َنُهم ِباْلِقْسِط إِنَّ هللاَ  ٌْ  ،(3)﴿  َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َب

ْحُكم ِبَما أَْنَزَل هللاُ َفأُْوَلـِىَك ُهُم اْلَكــِفُروَن ﴾وقوله تعالى ٌَ مة نستدل من هذه اآلٌات الكرٌ ،(4): ﴿ َوَمن لَّْم 
، حٌث كانوا ال بطون بخطة القضاء اهتماماً خاصاً ، ولهذا أهتم المراعلى أهمٌة خطة القضاء وخطورته

تع القضاء بمكانة كبٌرة فً المجتمع ، وبذلك تمأمر دون استفتاء الفقهاء والقضاءٌقطعون فً 
فقد حرص األمراء المرابطٌن على تعٌٌن القضاء ممن بزروا فً العلم والفقه وتمٌزوا  ،(5)المرابطً

رتبة ، وقد منحوهم ون االستناد على العصبٌة القبلٌةبالمقدرة على تولً هذه المناصب فً دولتهم د
ولة نفسها ٌستمدون نفوذهم من سلطة الد  اسبهم وكانواعالٌة فً الدولة حتً كثرت أموالهم واتسعت مك

ستقالل كبٌر عن السلطة إضافة إلى أن السلطة القضابٌة كانت تتمتع با ،وٌحكمون وفق مذهب مالك
، على أن سوم عن أمٌر المسلمٌن وكذلك عزله، واألهم من ذلك إن تعٌٌن القاضً ٌصدر بمرالتنفٌذٌة

فلم ٌحظ من الفقهاء بمنزلة لدى المرابطٌن إال من علم  ،(6)ك البلدٌوضح األمٌر أسباب عزله ألهل ذل
ا(7)فروع مذهب مالك" ًٌ : )أبو عبدهللا محمد القضاعً ، فابن األبار(8)، وساعتها ٌمكن أن ٌكون قاض

، ومعظم (9)ٌذكر أن أباه "كان من حفاظ المذهب المالكً مشاوًرا بفاس أٌام لمتونة" م(:0021هـ/214ت

 .(10)القضاة أو الذٌن تولوا خطة الشورى تقترن تراجمهم بتبحرهم فً المذهب المالكًومعظم أسماء 

، وهو اء المالكٌن دون غٌرهمإلى الفقه ضاءلقد دعمت الدولة المرابطٌة هذا التوجه بإسناد منصب القف 
علم ٌن وٌحظى عنده إال من : " فلم ٌكن ٌقرب من أمٌر المسلما عبر عنه المؤرخ المراكشً بقولهم

مطالعة أسماء القضاة الذٌن أسندت إلٌهم وظٌفة القضاة كفٌل بو ،(11)، أعنً فروع مذهب مالك "الفروع
ومعظم أسماء القضاة أو الذٌن تولوا خطة الشورى تقترن تراجمهم بتبحرهم فً  ،(12)بتدعٌم هذا الرأي
سبٌل  ىعل القضاة المالكٌة الذٌن عاشوا فً كنف المرابطٌن ومن أشهر أولبك ،(13)المذهب المالكً

الفقٌه عثمان بن مالك، فقٌه فاس وزعٌم فقهاء المغرب فً وقته  ال الحصر،المثال 

، ومحمد بن عٌسى بن حسٌن التمٌمً السبتً قاضً فاس وسبتة (14)م(0110هـ/000)ت

الكتامً، ٌعرف بابن العجوز من أهل ، وعبد الرحمن بن محمد بن العجوز (15)م(0015هـ/112)ت

                                                           
(1 )

 .128ػٍٝ ِؾّل اٌٖالثٟ: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ
(2 )

 .359ثياٚٞ: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ
(3 )

 .44ُ ٍٛهح اٌّبئلح، آ٠ٗ هل
(4 )

 .46ُ ٍٛهح اٌّبئلح، آ٠ٗ هل
(5 )

ؽّلٞ ػجل إٌّؼُ ِؾّل ؽَٓ: ربه٠ـ اٌّغوة ٚاألٔلٌٌ فٟ ػٖو اٌّواثط١ٓ ) كٌٚخ ػٍٝ ثٓ ٠ٍٛف اٌّواثطٟ (، ِؤٍَخ ّجبة 

 .283َ، 1986ٓاٌغبِؼخ، اإلٍىٕله٠خ 
(6 )

؛ أؽّل 66َ، ٓ 1985، 1ٖٔو هللا: كٌٚخ اٌّواثط١ٓ فٟ اٌّغوة ٚاألٔلٌٌ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد، ٍٛؼلْٚ ػجبً 

 .161ػٍٝ ِؾّل اٌٖالثٟ: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ؛111 – 110ٕبٚٞ: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓاٌؾف
(7 )

 . ٌّي٠ل ِٓ اٌزفب١ًٕ ػٓ لٚبح اٌلٌٚخ اٌّواثط١خ.151اٌّٖله اٌَبثك، ٓاٌّواوْٟ: 

 .49، 44ػجل اٌَالَ اثٓ ٍٛكح: اٌّٖله اٌَبثك، ٓأٔظو: 
(8 )

 روعُ ٌٗ رؾذ اٍُ: ِؾّل ثٓ ػ١َٝ " فمٜ .َ(، اٌنٞ 1108٘ـ/502د ففٟ روعّخ اثٓ اٌمبٟٙ ٌؼجل هللا ثٓ ِؾّل ثٓ ػ١َٝ اٌزبكٌٟ )

 .1ٓ253، طأظو: علٚح االلزجبً   

ِٓ ؽفبظ اٌّن٘ت  434ِِ " ٚلبي ػٕٗ اٌّؾمك فٟ ٘بَ(: 1220٘ـ/617)أثٛ ٠ؼمٛة ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ٠ؾ١ٝ دٚمووٖ اثٓ اٌي٠بد اٌزبكٌٟ 

 .، وبْ ِْبٚهاً ثفبً أ٠بَ اٌّواثط١ٓاٌّبٌىٟ

، 2010َ، 3اٌزْٛف إٌٝ هعبي اٌزٖٛف، رؾم١ك: أؽّل رٛف١ك، ِطجؼخ إٌغبػ اٌغل٠لح، اٌلاه اٌج١ٚبء، ٛاٌزبكٌٟ:  أظو:

ٓ198. 
(9)

 .306، 2ٓ، ط1995َ٘ـ/1415اٌزىٍّخ ٌىزبة اٌٍٖخ، رؾم١ك: ػجل اٌَالَ اٌٙواً، كاه اٌفىو، ٌجٕبْ،  
(10 )

 .162-161ٓ، 2، ط159، 1ٓ157اثٓ األثبه: اٌّٖله اٌَبثك، ط
(11 ) 

اٌّواوْٟ:
 

 .151اٌّٖله اٌَبثك، ٓ
(12) 

 .49، 44ٓ: اٌّٖله اٌَبثك، ػٍٝ لٚبح اٌلٌٚخ اٌّواثط١خ، أٔظو: ػجل اٌَالَ اثٓ ٍٛكحٌٍزؼوف 
(13)

 .162، 161، 159، 157 ،2، 1ٓاٌّٖله اٌَبثك، ط ،اثٓ األثبه 
(14 )

 .457ٓ، 2، طاٌَبثك اٌّٖلهاثٓ اٌمبٟٙ:  ؛591ٓ، 3، طاٌَبثك اٌّٖله: ٟ ػ١بٗاٌمبٙ
(15 )

 .252، 1ٓ: اٌّٖله اٌَبثك، طاثٓ اٌمبٟٙ
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، (1)م(0002هـ/101سبتة، قاضً الجزٌرة الخضراء ثم ولى قاضً سال ثم قاضً مراكش ثم فاس )ت

وخلوف بن خلف هللا الصنهاجً، قاضً غرناطة ثم فاس، ثم قاضً الجماعة بمراكش )ت 

أبا عمران، وهو  م(، ٌكنى0001هـ/121، وكذلك موسى بن حماد الصنهاجً )ت (2)م(0000هـ/101

من أهل العدوة ٌصفه ابن بشكوال بقوله "كان فقًٌها حافًظا للرأي، عالماً بالمسابل واألحكام، مقدًما فً 
معرفتهما، وكان من جلة القضاء فً وقته، تولى القضاء بحضرة مراكش وغٌرها، وشهر بالفضل 

لقضاة، وثقات الرواة، الشٌخ الفقٌه ، كما ذكره النباهً بقوله: كان "من صدور ا(3)والعدل فً أحكامه"
العدل النزٌه، ولى القضاء بجهات شتى، فحمدت سٌرته، وشكرت طرٌقته، وكان شدًٌدا على أهل 

ا هن هنات الفقهاء" ًٌ  وغٌرهم..(4)األهواء، مترفًقا بالضعفاء، متقاض

لدراسة الفقهٌة وأعطوها أفرزت البٌبة المستقرة لفقهاء المالكٌة، فقهاء ُنظار وعلماء أفذاذ أثروا القد 
حقها، فاجتمعت بذلك ذخٌرة معرفٌة فً المسابل والوثابق، والمظالم والحسبة، وأحكام القضاة 
وشروطهم.. وكان من الفقهاء من تخصص فً فروع هذه المعرفة الفقهٌة وصنف فً موضوعات 

ء الرواحل والدواب، خاصة منها أحكام العتق، وأحكام الجهاد وأحكام كراء الدور واألرضٌٌن، وكرا
فضال عن العدد الهابل من النوازل والفتاوى المغربٌة واألندلسٌة التً تتعلق بمختلف األبواب الفقهٌة، 
وُتثٌر عددا من قضاٌا واقع ما فتا ٌعرف تطورا وتداخال ونموا وتعقٌدا، ناهٌك عن األحكام المختلفة 

لى أن المواكبة الفقهٌة لضبط المستجدات المبثوثة فً العدٌد من المصنفات األخرى مما ٌكشف ع
 .(5)وتنظٌم التطورات كانت شاملة لمختلف المجاالت

وقد ركزت الدولة تشرٌعها القضابً وفق المذهب المالكً وشددت على ضرورة االلتزام به نًصا 
وقد وروًحا، وفً المقابل عملت على محاربة المذاهب األخرى وكل العلوم التً ال تنسجم مع مذهبهم، 

ما ٌفٌد انتهاج الدولة المرابطٌة طرق ، (6)دللت المصادر على ذلك ببعض القرابن التً تدعم هذا الرأي
، فقد أورد ابن عبد الملك فً ترجمة المخالفة للمذهب المالكًالمصادر الفكرٌة لالتجاهات والتٌارات 

فقٌه ظاهري أنه " كان فقٌهاً ظاهري المذهب وهو ممن غرب عن األندلس واعتقل بمراكش أٌام األمٌر 
من ناحٌة أخرى سعت الدولة المرابطٌة إلى تشجٌع الدراسات  ،(7)أبً الحسن على ٌوسف اللمتونً "

األخرى ، وهو ما ٌزكٌه بٌتان شعرٌان أنشدهما  الفقهٌة بفروع المذهب المالكً على حساب العلوم
 ،(8)الشاعر األعمى التطٌلً

 فٌا دولة الضٌم احملً أو تحاملً***وقد أصبحت تلك العرى والعرابك

 وٌاقام زٌد اعرضً أوتعارضً*** فقد حال من دون المنى"قال مالك"

                                                           
(1 )

، 1ط َ،2008ٌضمبفخ اٌل١ٕ٠خ، اٌمب٘وح، وزبة اٌٍٖخ، ِىزجخ ا َ(: 1182٘ـ/578)أثٛ اٌمبٍُ فٍف ثٓ ػجل اٌٍّه د :اثٓ ثْىٛاي

اٌل٠جبط اٌّن٘ت فٟ ِؼوفخ أػ١بْ اٌّن٘ت، رؾم١ك: َ(: 1396٘ـ/799)إثوا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ا١ٌؼّوٞ د: ؛ اثٓ فوؽ354ْٛٓ

 .295، 3ٓ، طاٌَبثك اٌّٖله: ؛ اٌىزب408ٟٔٓ، 1ط 2005، 2ِؾّل األؽّلٞ، ِىزجخ كاه اٌزواس، اٌمب٘وح، ٛ
(2 )

 .254، 1ٓ: اٌّٖله اٌَبثك، ط؛ اثٓ االثبه1ٓ193ػاثٓ اٌمبٟٙ: اٌّٖله اٌَبثك، 
(3) 

 .245، 2ٓاٌّٖله اٌَبثك، ط :اثٓ ثْىٛاي
(4) 

، كاه ا٢فبق اٌغل٠لح، ربه٠ـ لٚبح األٔلٌٌ َ(:1390٘ـ/793: )أثٛ اٌؾَٓ ثٓ ػجلهللا إٌجبٟ٘ اٌّبٌمٟ األٔلٌَٟ وبْ ؽ١ًب ٍٕخ إٌجبٟ٘

 .97َ، 1983ٓ ،5ٛ ث١وٚد،
(5)

ػبِخ لوٛجخ فٟ ػٖو اٌقالفخ،  :أؽّل اٌطب٘وٞ ـ 91ٓ َ،1993، 1. َ، ٛك، أؽّل اٌطب٘وٞ: كهاٍبد ِٚجبؽش فٟ ربه٠ـ األٔلٌٌ 

ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة فالف، لوٛجخ اإلٍال١ِخ فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ  ؛16-15ٓ ،1988َِْٕٛهاد ػىبظ، اٌوثبٛ، اٌقالفخ، 

 .159ٓ ،1984َاٌلاه اٌز١َٔٛخ ٌٍْٕو، رٌٛٔ، ، ػْو ا١ٌّالكٞ/اٌقبٌِ اٌٙغوٞ
(6 )

اْ ٠لفً ػ١ٍٕب ػٍِٛبً ال  " أهٜ ٘نا أهاك :ّزٖٛفخ ٚ٘ٛ ٠لهً إٔٛي اٌفمٗ فمبياْ ؽبوُ ِٕطمخ ٍغٍّبٍخ ِو ػٍٝ أؽل ػٍّبء اٌ

أثٛ ػجلهللا ِؾّل األٖٔبهٞ اٌّواوْٟ : )وّب أٚهك اثٓ ػجل اٌٍّه ؛98فواعٗ ِٓ اٌَّغل، اٌزْٛف، ٓ، فأِو ثئٔؼوفٙب

فٟ روعّخ فم١ٗ ظب٘وٞ أٔٗ "وبْ فم١ٙبً ظب٘وٞ اٌّن٘ت ٚ٘ٛ ِّٓ غوة ػٓ األٔلٌٌ ٚاػزمً ثّواوِ َ(: 1303٘ـ/703د

 ، "أ٠بَ األ١ِو أثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٍٛف اٌٍّزٟٛٔ

اٌَفو اٌَبكً، ، 1965ٌَن٠ً ٚاٌزىٍّخ، رؾم١ك: إؽَبْ ػجبً، كاه اٌضمبفخ، ث١وٚد، اأٔظو: اثٓ اٌي٠بد: 

ٓ182. 
(7 )

 .204، 6ٓاٌّٖله اٌَبثك، اٌَفو: اثٓ ػجل اٌٍّه
(8 )

، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ،ٍبٌُ ِٖطفٝ اٌجلهٞ رؾم١ك: ،اٌلف١وح فٟ ِؾبٍٓ أً٘ اٌغي٠وحَ(: 1147٘ـ/542أثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ د): اثٓ ثَبَ

اٌّغوة فٟ ؽٍٝ اٌّغوة، َ(: 1286٘ـ/685)أثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ د؛ اثٓ ٍؼ١ل: 429، 2َٓ، ط1998٘ـ/ 1419، ، ث١وٚداٌؼ١ٍّخ

)أؽّل ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ أؽّل ثٓ ػ١ّو : ؛ اٌٚج451ٟ، 2َٓ، ط1955، 3، ٛ، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وحرؾم١ك: ّٛلٟ ١ٙف

 .187َ، 2008ٓاٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘وح، ٍّزٌّ فٟ ربه٠ـ هعبي أً٘ األٔلٌٌ، ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ ثغ١خ اٌَ(: 1202٘ـ/598د
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 .(1)ضد التٌارات الفكرٌة وخاصة التٌار الفلسفً الذي أصبح محاصراً من قبلها ٌظهر التشدد المرابطً

 :م في نشر المذهب المالكيأشهر الفقهاء والعلماء ودورهخامًسا/ 

، حٌث برز فٌه وجوه جدٌدة / الحادي عشر المٌالديمس الهجريتجدر اإلشارة إلى ما شهده القرن الخا
نه ، كالقاضً عٌاض الذي وصفه أحد المؤرخٌن بأالفقه المالكًمن الفقهاء الذٌن عرفوا بعلو كعبهم فً 

غة ، والل، عالماً بالنحوفقٌهاً أصولٌاً  ،لماً بالتفسٌر وجمٌع علومه، عاإمام وقته فً الحدٌث وعلومه"
كام، عاقداً للشروط، حافظاً لمذهب مالك رحمه هللا ، بصٌراً باألحوكالم العرب وأٌامهم وأنسابهم

، عرف بفتاوٌه من خالل قواعد رشد وهو رأس المالكٌة فً األندلسكما كان أبو الولٌد بن  ،(2)تعالى"
 ،(3)، وكانت ترد علٌه فتاوي القضاة الملتزمٌن بمذهب مالك بقصد االستشارة أو التأكدالتشرٌع المالكً

بأبن  بن أحمد المعروف )الشهٌرٌن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا هذا إلى جانب الفقٌهٌن
دهللا بن أبً جعفر المرسً الذي ثم عب ،(5)ومحمد بن على بن عمر التمٌمً، (4)العربً( ٌكنى أبا بكر

الفقهاء من أجل ترسٌخ  هؤالء، وقد عمل وغٌرهم ال مجال لحصرهم ،(6)""انتهت إلٌه رأسة المالكٌة
د بن ة محموفً هذا الصدد ورد فً ترجم هم فً التدرٌس والتألٌف والتصنٌف،المذهب المالكً جهود

وأحٌاناً ، (7)"اع الحدٌث وتدرٌس المذهب المالكًأنفق عمره فً إسم"سعد بن مجاهد األنصاري، أنه 
 بٌن منصبً القضاء والتدرٌس.جمع 

أهم الكتب التً تم إلزام الطلبة بدراستها حتى إنها اقترنت فً بعض األحٌان بتراجم  ظلت )المدونة(

، الذي م ( 0002هـ / 101 الخشنً ) ت بعض األعالم ومن ذلك ما جاء فً سٌرة محمد بن عبد هللا

، من اق بن إبراهٌم بن ٌغمور المجابريوكذلك اسح ،(8) كان مبرزاً فً تدرٌسٌه قابماً على المدونة
وكذلك ، (9)"حافظاً للرأي قابماً على المدونةولى قضاء فاس وسبتة وكان فقٌهاً مالكٌاً سكان فاس "

وبلغ درجة قصوى من األهمٌة حتى أن  ،(10)الذي وضع ابن رشد شروطاً لتدرٌسٌه  )الموطأ( دراسة
موطأ ال أعلم من علم الناس بعد القرآن أصح من ً عٌاض أورد على لسان ابن مهدى "القاض
 ثم أنشد لنفسه : ،(11)مالك"

تدعٌم  لم ٌبخل الفقهاء من أجلف ،(12)إذا ذكرت العلوم فخٌرها **** كتاب الموطأ من تصانٌف مالك  
، وحسبنا ما خلفه القاضً وا على تألٌف الكتب التً تروج له، لذلك أنكبالمذهب المالكً بأدنى جهد

، وفً نفس االتجاه فات كثٌرة أبرزها كتابه المشهور ترتٌب المدارك وتقرٌب المسالك عٌاض من مصن
بكر عدة ألف الفقٌه محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أحمد المعروف ) بابن العربً ( ٌكنى أبا 

وي البد أهل السنة من ذالرد على من خالف تصانٌف من أشهرها كتابه المسالك فً شرح موطأ مالك و 
العواصم  فضال عن كتابه ،(13)المالكً تعرض فٌه للطعن للتٌارات المخالفة للمذهب السنً واإللحاد،

                                                           
(1 )

ٌٍؾىُ  ، ٠زج١ٓ أْ اٌؾىُ اٌّواثطٟ وبْ ّٔٛمعبً ِزملِبً ّواثطْٛ ثبٌمَٛح ٚأُٔٙ أعالف ثلٚ، ٌٚىٓ ِٓ فالي اٌّٖبكهٌمل ُٕٚ اٌ

 .اٌل٠ّمواٟٛ

  .34َ، 1991ٓأٔظو: ػّٖذ ػجل اٌٍط١ف: أٙٛاء عل٠لح ػٍٝ اٌّواثط١ٓ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، 
(2 )

 .37، 2ٓاثٓ فوؽْٛ: اٌّٖله اٌَبثك، ط
(3 )

 .215 – 214ٓ  ،2، ِظ اٌّٖله اٌَبثكاثٓ ثْىٛاي: 
(4 )

 .92: اٌّٖله اٌَبثك، ٓ؛ اٌٚج198ٟ، 2ٓ، طاثٓ فوؽْٛ: اٌّٖله اٌَبثك
(5 )

 .197 – 196اثٓ فوؽْٛ: اٌّٖله اٌَبثك، ٓ
(6 )

 .69، 4ٓاٌن٘جٟ: اٌّٖله اٌَبثك، ط
(7 )

 .204، 6ٓاٌَبثك، اٌَفو اٌّٖله: اثٓ ػجل اٌٍّه
(8 )

 .365، 1ٓاٌّٖله اٌَبثك، ط: اثٓ األثبه
(9) 

 .162، 1ٓط ٔفَٗ،اٌّٖله 
(10 )

: ال ٠ٖؼ ٌّٓ ٌُ ٠ىٓ ثبٌؼٍُ ٚال ٍّؼٗ ٚال هٚاٖ أْ ٠غٌٍ ٌزؼ١ٍّٗ فٟ اٌّٛٛأ ٚال غ١وٖ ِٓ ب ٚهك فٟ إؽلٜ فزب٠ٚٗ، اٌغٛاة ػ١ٍِّٗ

، عبى ٌٗ أْ ٠ؼٍُ ِب ػٕلٖ ِٓ ٚإما لوأٖ ٚرفمٗ ػٍٝ ا١ٌْٛؿ ف١ٙب، ٚإْ ٌُ ٠ؾٍّٙب إال إعبىح د ٚإْ وبٔذ ِٓ األِٙبد اٌّْٙٛهح،األِٙب

 ،ا ٕؾؼ وزبثٗ ػٍٝ هٚا٠خ ١ّقٗ ف١ٙب، ٚأْ ٠موأ٘ب إم١ٔٙبا١ٌْٛؿ ِٓ ِؼب

 َ،1978٘ـ/1407، 1، رؾم١ك: اٌّقزبه ثٓ اٌطب٘و اٌز١ٍٍٟ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، ٛ : فزبٚٞأٔظو ٔٛاىي اثٓ هّل

 .355ٓ ،2ِظ
(11 )

 .215، 1ٓاٌَبثك، ط اٌّٖله: اٌمبٟٙ ػ١بٗ
(12 )

 .224، 1ٓاٌّٖله ٔفَٗ، ط
(13 )

موو ٚى٠و٘ب ٌَبْ ٔفؼ اٌط١ت ِٓ غٖٓ األٔلٌٌ اٌو١ٛت ٚ: 1631َ٘ـ/ 1041اٌّموٞ اٌزٍَّبٟٔ دّٙبة اٌل٠ٓ أؽّل : اٌّموٞ

 .207، 2َٓ، ط1998٘ـ/ 1419ث١وٚد، اٌل٠ٓ ثٓ اٌقط١ت، رؾم١ك: ٠ٍٛف ا١ٌْـ ِؾّل اٌجمبػٟ، كاه اٌفىو، 
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 ،(1)الذي دافع فٌه عن المذهب المالكً وهاجم فٌه المذهب الشٌعً فً مسألة الخالفة القواصم،من 
أما الفقٌه المالكً ابن رشد ، فقد استقال من منصب  ،(2)المذهب االعتزالً فً مسألة خلق القرآن

، التً كان من أشهرها كتابه البٌان ومسابله و تصانٌفه القضاء لكً ٌجد الوقت لنشر كتبه و توالٌفه
 المقدمات ألوابل كتابة المدونة و المبسوطة كتابعتبر عمدة المؤلفات المالكٌة و الذي ٌ والتحصٌل

هب المالكً أكثر المذاهب مالبمة لعقلٌة المغاربة لسهولته وبساطته نستنتج إن المذ ،(3)وغٌرها
وخصوصاً بالنسبة للمرابطٌن الذٌن عرفوا بطابعهم الصحراوي ومٌلهم الفطري إلى البساطة فً كل 

فالمذهب المالكً ال ٌعول على استخدام الرأي والجدل بقدر ما ٌعتمد على النص والنقل وعلى  ،(4)شا
، ولهذا فهو مالبم لطبٌعة المغاربة ، ألنه عملً أكثر منه نظري ، وٌستند للواقع األثر والرواٌة 

والعرف والعادات والتقالٌد ، وكان علم المدٌنة فً نظر طالب المغرب هو رمز العلم اإلسالمً 
تجدر اإلشارة إلى األصول التً أسس علٌها المذهب المالكً ، فلم ٌدون  ،(5)ونموذج الطهر والصفاء

اإلمام مالك أصول لمذهبه بالمعنى المعروف ، فقد استطاع أصحابه ثم من بعدهم أن ٌستقصوا من فقهه 
وقد كثرت هذه األصول كثرة لم ٌبلغها أحد من األبمة حتى أحصاها  ،(6)األصول التً بنً علٌها فقهه

، بٌنما المذهبة على أنها تدل على حٌوٌة ، وعلل هذه الكثرد الفقهاء فزادت على خمسمابة أصلأح
أحصاها الشاطً وحصرها فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة واإلجماع وإجماع أهل المدٌنة 
والقٌاس وقول الصحابة والمصلح المرسلة والعرف والعادات وسد الذرابع واالستصحاب 

من أصول المالكٌة  ومن الثابت أن فقٌه دولة المرابطٌن عبد هللا بن ٌاسٌن أستمد فهمه ،(7)واالستحسان
، باإلضافة إلى اجتهاداته الحركٌة ا فً قلوب أهالً الشمال اإلفرٌقًالتً كانت ضاربة بجذوره

مدٌنة فاس أخذت إن  ،(8)والتنظٌمٌة التً أملتها علٌه طبٌعة دعوته التً عاشها وتحرك من خاللها
، فاشتهر فقهاء المالكٌة بالمغرب ا أصبحت معقالً للمالكٌة، من عدة أسباب أهمها أنهمكانتها الحضارٌة

لتً كان للمالكٌة ا األخرى( إلى جانب بعض المدن المغربٌة غرب وتخرجوا من )جامعة القروٌٌنفً الم
صوراً ، فإن فاس لم ٌكن دورها مقدن تستقبل فقهاء المالكٌة بترحاب، فإذا كانت هذه المفٌها قدم راسخة

منذ أن تبنت القروٌٌن مذهب  ،ى ذلك تعدهم لنشر رسالتهمالوة عل، وإنها كانت ععلى استقبالهم فقط
، حتى إن الذٌن كان لهم شأن عند المغاربة ، وأصبحت لها القدرة على تخرٌج فقهاء المالكٌةمالك

، واستقرار المالكٌة فً فاس وبجامعتها جعلتها قبلة األنظار وكعبة المالكٌة عندهم صارت عقٌدة وطنٌة
، حتى تحمل نور العلم إلى أقطار بعٌدة ، فكتب لها أنلكً فً جمٌع المغربم والفقه الماطالب العل

 .(9)أصبح مذهب المالكٌة علما على القروٌٌن وأصبحت علماً علٌه

 

 

 

 

                                                           
(1 )

ٚفبح إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ  اٌؼٛإُ ٚاٌمٛإُ فٟ رؾم١ك ِٛلف اٌٖؾبثخ ثؼل ٘ـ(:543-468ثٓ اٌؼوثٟ )أثٛ ثىو ثٓ ِؾّل  :اٌّبٌىٟ

 .198، 197، 185 ،183، 181، 172، أٔظو اٌٖفؾبد / َ٘ـ1407، 2، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد، ٛ : ِؾّل ع١ًّ غبىٍٍُٞٚ، رؾم١ك
(2  )

 .215، ٓٔفَٗ اٌّٖله
(3 )

اثٓ
 

ٌزٛى٠غ، ك. كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٛجمبد اٌّبٌى١خ،  : ّغوح إٌٛه اٌيو١خ فَٟ(1941٘ـ/1360د ِؾّل ثٓ ِؾّل) ِقٍٛف:

 .29َ، 1931ٓ٘ـ / 1350َ، 
(4 )

وبْ ِبٌه أثؼل إٌبً ِٓ ": لبي أثٛ ٛبٌت اٌّىٟ ٘ت اٌّبٌىٟ فٟ اٌوٚا٠خ اٌزب١ٌخّنرجوى أٚعٗ اٌزٛافك ث١ٓ ثَبٛخ اٌؼمً اٌجوثوٞ ٚاٌ

: " ٚاٌزبثؼ١ٓ، لبي ٍف١بْ ثٓ ػ١١ٕٗ: ٍأي هعً ِبٌه فمبي ، ٚأٌيُِٙ ٌَٕخ اٌَبٌف١ٓ ِٓ اٌٖؾبثخٌّزى١ٍّٓ ٚأّلُ٘ ثغٚبً ٌٍؼوال١١ِٓنا٘ت ا

ب ِبٌه ٚعل ِٓ ّئ ٚعلٖ ِٓ ِٚب هأ٠ٕ؟ فَىذ ِبٌه ١ٍِبً ؽزٝ ػالٖ اٌوؽٚبء زٜٛ " و١ف أٍزٜٛ ٠ب أثب ػجل هللااٌوؽّٓ ػٍٝ اٌؼوُ أٍ

، ٚاٌَؤاي ػٓ ٘نا ثلػخ ِٕٗ ِؼٍَٛ ٚاٌط١ف ِٕٗ غ١و ِمجٛي : االٍزٛاءٗ فمبي، ٚعؼً إٌبً ٠ٕظوْٚ ِب ٠أِو ثٗ صُ ٍوٜ ػِٕمبٌزٗ

 . ٗ ٚاعت ٚإْ ال ظٕه ٙالً أفوعٖٛ "ٚاإل٠ّبْ ث

 .86، 1ٓاٌَبثك، ط اٌّٖله: : اٌمبٟٙ ػ١بٗأٔظو
(5) 

 .99ّوعغ اٌَبثك، ٓأؽّل اٌؾفٕبٚٞ: اٌ
(6) 

 .143َ، 2009ٓ٘ـ/ 1430 ،1ٛ كاه اٌمٍُ، كِْك، ،: ِبٌه ثٓ أٌٔػجل اٌغٕٟ اٌللو
(7 )

 .185، 143اٌغٕٟ اٌللو: اٌّوعغ اٌَبثك ٓ ؛48 – 44، ٓاٌّوعغ اٌَبثكػٍٝ ِؾّل اٌٖالثٟ: 
(8 )

 .44ػٍٝ ِؾّل اٌٖالثٟ: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ
(9 )

 .154ٓ ،1973َِغٍخ كػٛح اٌؾك، اٌؼلك اٌضبٟٔ، إٌَخ ، اٌؾٚبهٞ ٌّل٠ٕخ فبًػجل اٌغٕٟ اٌٛىأٟ: اٌلٚه 
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 الخاتمة

تناولت الدراسة الحالة السٌاسٌة وأثرها على انتشار المذهب المالكً خالل الفترة منتصف القرن 
 ، وقد تمخضت عن عدد من النتابج أهمها ماٌأتً:المٌالديالخامس الهجري/ الحادي عشر 

بالتمسك بالمذهب المالكً، ولذلك أصبح المذهب مرتبًطا  أدرك المرابطٌن ان مستقبل دولتهم -0
  أشد االرتباط بالدولة، وأحد مقوماتها األساسٌة والروح التً تمنحها المشروعٌة السٌاسٌة.

ت على انتشار المذهب المالكً، انعكست على كشفت الدراسة عن أن العوامل التً ساعد -0
  الحالة السٌاسٌة للمرابطٌن واستقرار دولتهم.

لذا سعوا إلى تألٌف الكثٌر من الكتب  ،بالمذهبأوضحت الدراسة اهتمام فقهاء وعلماء المغرب  -2
التً تدعمه وتساهم فً انتشاره، وأصبحت تلك الكتب هً المرجع لكل طالب علم، فكان 

 ب المالكً أهم وسٌلة ساهمت فً انتشاره.تدرٌس المذه

مدى أهمٌة منصب القضاء ودوره فً تدعٌم المذهب وانتشاره، حٌث كان  أظهرت الدراسة -0
 المذهب هو المرجعٌة التً ٌستند علٌها القضاة فً أصدرا احكامهم وتطبٌقه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "213-228" 0207, 71مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(, العدد 

001 
 

 قابمة المصادر والمراجع

 القران الكرٌم برواٌة قالون عن نافع

 المصادر:أوالً 

م(: روض القرطاس، تحقٌق: عبد 0201هـ/300ا ابن أبً زرع: )أبو الحسن علً الفاسً ت .0

 م.0555هـ/ 0001الوهاب بنمنصور، المطبعة الملكٌة، الرباط 

م(: التكملة لكتاب الصلة، تحقٌق: عبد 0021هـ/214ابن األبار: )أبو عبدهللا محمد القضاعً ت .0

 .م0551هـ/0001، السالم الهراس، دار الفكر، لبنان

م(: الكامل 0020هـ/221ابن األثٌر: )أبو الحسن محمد بن عبد الكرٌم بن عبد الواحد الشٌبانً )ت .2

 م.0551هـ/0001، 0فً التارٌخ، تحقٌق: عبدهللا القاضً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

نصور للطباعة م(: بٌوتات فاس الكبرا، دار الم0010هـ/413ابن األحمر: )إسماعٌل ابن األحمر ت .0

 م.0530والوراقة، الرباط، 

م(: الدخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة، تحقٌق: سالم 0003هـ/100ابن بسام: )أبو الحسن علً ت .1

 م. 0554هـ/ 0005مصطفى البدري، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 

الصلة، مكتبة الثقافة  م(:  كتاب0040هـ/134ابن بشكوال: )أبو القاسم خلف بن عبد الملك ت .2

 م.0114الدٌنٌة، القاهرة، 

م(: المسالك والممالك، تحقٌق: أدرٌان فان لٌوفن وأندري 0150هـ/043البكري: )أبو عبدهللا ت .3

 م.0550فٌري، بٌت الحكمة للنشر، الدار العربٌة للكتاب، قرطاج 

مٌد عبد هللا الهرامة، م(: نٌل االبتهاج، تقدٌم: عبد الح0202هـ/0122التنبكتً: )أحمد بابا ت .4

 م.0111هـ/0000منشورات دار الكتاب، طرابلس، 

م(: شذرات الذهب، تحقٌق: 0234هـ /  0145الحنبلً )عبد الحً بن أحمد بن محمد العكري ت  .5

 م.0542هـ/0،0012عبد القادر األرنؤوط ومحمود األرنؤوط، دار ابن كثٌر، دمشق، ط 

(: تارٌخ المغرب العربً فً العصر الوسٌط ) القسم م0230هـ/332ابن الخطٌب: )لسان الدٌن ت .01

الثالث من كتاب أعمال األعالم (، تحقٌق: أحمد مختار العبادي وأ. محمد إبراهٌم الكتانً، دار 
 م.0520البٌضاء، 

م(: العبر ودٌوان المبتدأ والخبر، دار 0011هـ/414ابن خلدون: )أبو زٌد عبد الرحمن بن محمد ت .00

 م.0530هـ/ 0250، بٌروت، حٌاء التراث العربً

 .013م، ص0554هـ/ 0005، 0مقدمة ابن خلدون، دار الكتابة العربً، بٌروت، ط  .00

م(: فتاوي ابن رشد، تحقٌق: المختار بن 0002هـ/101ابن رشد: )محمد بن أحمد القرطبً ت .02

 م.0543هـ/0013، 0الطاهر التلٌلً، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، ط

التشوف إلى رجال م(: 0001هـ/203ابن الزٌات التادلً )أبو ٌعقوب بن ٌوسف بن ٌحٌى ت .00

 م.0101، 2الجدٌدة، الدار البٌضاء، ط التصوف، تحقٌق: أحمد توفٌق، مطبعة النجاح

م(: المغرب فً حلى المغرب، تحقٌق: شوقً ضٌف، 0042هـ/241ابن سعٌد: )أبو الحسن علً ت .01

 م.0511، 2دار المعارف، القاهرة، ط

م(: االستقصا فً أخبار المغرب األقصى، 0453هـ/0201السالوي: )أحمد بن خالد الناصري )ت  .02

 م.0113هـ/0020، 0تب العلمٌة، بٌروت، طتحقٌق: محمد عثمان، دار الك



 م(7741-7211هـ/ 147-444) المذهب المالكي في الدولة المرابطية الحياة السياسية وأثرها في ترسيخ

002 

م(: بغٌة الملتمس فً تارٌخ رجال أهل 0010هـ/154الضبً: )أحمد بن ٌحٌى بن أحمد بن عمٌر ت .03

 .043م، ص0114األندلس، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، 

تكملة، م(: الذٌل وال0212هـ/312ابن عبد الملك: )أبو عبدهللا محمد األنصاري المراكشً ت .04

 السفر السادس.م، 0521تحقٌق: إحسان عباس، دار الثقافة، بٌروت، 

م(: البٌان المغرب فً ذكر أخبار األندلس والمغرب، 0051هـ/251ابن عذاري: )المراكشً ت .05

 م.0542تحقٌق: ج. س.كوالن. وإ. لٌفى بروفنسال، الدار العربٌة للكتاب، بٌروت 

م(: الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان 0252هـ/355ابن فرحون: )إبراهٌم بن علً الٌعمري ت .01

 م.0530، 0المذهب، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

م(: جذوة االقتباس فً ذكر من حل 0202هـ/0101ابن القاضً: )أبو العباس أحمد بن محمد )ت .00

 م.0532من األعالم بمدٌنة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

م(: ترتٌب 0005هـ/100اضً عٌاض بن موسى الٌحصبً السبتً ت القاضً عٌاض: )الق .00

 .0022، ص0، ج0115المدارك، تحقٌق: علً عمر، دار األمان، الرباط، 

م(: سلوة األنفاس، تحقٌق: عبد هللا الكامل الكتانً 0503هـ/0201الكتانً: )محمد بن جعفر ت .02

 م.0110وآخرون، دار الثقافة للنشر، الدار البٌضاء، 

هـ(: العواصم والقواصم فً تحقٌق موقف 102-024: )أبو بكر بن محمد بن العربً المالكً .00

الصحابة بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم، تحقٌق: محمد جمٌل غازي، دار الجٌل، بٌروت، ط 
 هـ.0013، 0

مجهول: )لمؤلف مجهول من كتاب القرن الثامن الهجري/الرابع عشر المٌالدي(: الحلل الموشٌة  .01
األخبار المراكشٌة، تحقٌق: سهٌل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحدٌثة، الدار فً 

 م.0535البٌضاء، 

 م.0522محمد مختار السوسً: المعسول: مطبعة النجاح، الدار البٌضاء،  .02

م(: شجرة النور الزكٌة فً طبقات المالكٌة، دار 0500هـ/0221مخلوف: )محمد بن محمد ت ابن .03

 م.0520هـ / 0211والنشر والتوزٌع، د. م،  الفكر للطباعة

م(: المعجب فً تلخٌص أخبار المغرب، تحقٌق: محمد 0005هـ/203المراكشً )عبد الواحد )ت  .04

 م.0522سعٌد العرٌان، القاهرة، 

م(: نفح الطٌب من غصن 0220هـ/ 0100المقري: )شهاب الدٌن أحمد المقري التلمسانً ت .05

ن الدٌن بن الخطٌب، تحقٌق: ٌوسف الشٌخ محمد البقاعً، دار األندلس الرطٌب وذكر وزٌرها لسا
 م.0554هـ/ 0005الفكر، بٌروت، 

ا سنة  .21 ًٌ م(: تارٌخ 0251هـ/352النباهً: )أبو الحسن بن عبدهللا النباهً المالقً األندلسً كان ح

 م.0542، 1قضاة األندلس، دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، ط

، مً، بٌروت، دار الغرب اإلسالمختار بن الطاهر التلٌلًنوازل ابن رشد: فتاوي، تحقٌق: ال .20
 م.0534هـ/0013

م(: نهاٌة األرب فً فنون األدب، 220هـ/320النوٌري: )شهاب الدٌن أحمد بن عبد الوهاب ت .20

 م.0542تحقٌق: حسٌن نصار، الهٌبة العامة للكتاب القاهرة، 
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ا/ المراجع ًٌ  :ثان

 م.0115د الحدٌثة، الدار البٌضاء، دار الرشاإبراهٌم حركات، المغرب عبر التارٌخ،  .0

 –الذهنٌات  –المجتمع : المغرب واألندلس فً عصر المرابطٌن ) إبراهٌم القادري بوتشٌش .0
 م.0552األولٌاء (، دار الطلٌعة للطباعة والنشر، بٌروت، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: حلقات مفقودة من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
 .م0112تارٌخ الحضارة فً الغرب اإلسالمً، دار الطلٌعة، بٌروت، 

0. 
أحمد الحفناوي: صفحات من تارٌخ المرابطٌن والموحدٌن، الجهاز المركزي للكتب الجامعٌة  

 م.0535والوسابل التعلٌمٌة، مصر، والمدرسٌة 

 .م0544منشورات عكاظ، الرباط، اهري: عامة قرطبة فً عصر الخالفة، أحمد الط .1

 ،0ط . م،دراسات ومباحث فً تارٌخ األندلس، د :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
 م.0552

ترجمة عن لمشرق اإلسالمً فً العصور الوسطى، : بالد المغرب وعالقاتها باجورج مارسٌة .3
 .م0555شأة المعارف، اإلسكندرٌة، : توزٌع منمد مٌل: محمود عبد الصالفرنسٌة

 م.0522حسن إبراهٌم حسن: انتشار اإلسالم فً إفرٌقٌا،مكتبة االنجلو المصرٌة، القاهرة،  .4

 م.0513قٌام دولة المرابطٌن، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة،  محمود: أحمد حسن .5

 م.0110، 0رة المغربٌة "البداٌة واالستمرار"، منشوات عكاظ، الرباط، طالحسن السابح: الحضا .01

 م.0541، القاهرة، مكتبة الخانجًرة اإلسالمٌة فً المغرب واألندلس، : الحضاحسن على حسٌن .00

 . ت. ، القاهرة، ددار النهضة العربٌةحسٌن مؤنس: تارٌخ المغرب وحضارته،  .00

ن )دولة على بن واألندلس فً عصر المرابطٌ : تارٌخ المغربحمدي عبد المنعم محمد حسن .02
 م.0542مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة ، ٌوسف المرابطً(

خولٌان رٌبٌرا: التربٌة اإلسالمٌة فً األندلس، تحقٌق: الطاهر أحمد مكً، دار المعارف، القاهرة،  .00
 م.0550 ،0ط

 م.0551اإلسكندرٌة، عارف، تارٌخ المغرب العربً، منشأة الم سعد زغلول عبد الحمٌد: .01

سعدون عباس نصر هللا: دولة المرابطٌن فً المغرب واألندلس، دار النهضة العربٌة، بٌروت،  .02
 م.0541، 0ط

، 0لعربٌة، بٌروت، طدار النهضة ار هللا: دولة االدارسة فً المغرب، سعدون عباس نص .03

 .م0543هـ/0014

 م.0540ضة العربٌة، بٌروت دار النه، ب الكبٌر: تارٌخ المغرالسٌد عبد العزٌز سالم .04

 .م0532دة المغرب المذهبٌة خالل التارٌخ، دار الثقافة، الرباط، عباس الجراوي: وح .05

01. 
 .م0520عبد الحق حموش: ابن تاشفٌن، دار الكتاب، المغرب،   

 .م0115هـ/0021، ، دمشقالدقر: مالك بن أنس، دار القلم عبد الغنً .00

 م.0550، ، الدار البٌضاءالمركز الثقافً العربًعبد هللا العروي: مجمل تارٌخ المغرب،  .00
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 م.0550ٌروت، ، بعصمت عبد اللطٌف: أضواء جدٌدة على المرابطٌن، دار الغرب اإلسالمً .02

 م .0112فقه التمكٌن عند دولة المرابطٌن، مؤسسة أقراء، القاهرة،  :على محمد الصالبً .00

 م.0552مباحث فً المذهب المالكً بالمغرب، مطبعة المعارف الجدٌدة، الرباط،  عمر الجٌدي: .01

لخامس الهجري، قرطبة اإلسالمٌة فً القرن الحادي عشر المٌالدي/ا محمد عبد الوهاب خالف: .02
 م.0540الدار التونسٌة للنشر، تونس، 

 م.0113، بٌروت ،دار المدار اإلسالمًنانً ولد الحسن : صحراء الملثمٌن، ال .03

 ثالًثا/ الرسابل العلمٌة:

 .م0552رسالة جامعٌة، كلٌة اآلداب، الرباط، الدعوة فً نشأة الدولة المغربٌة،  محمد بزواي: دور .0

ابطٌن وأثرهم فً الحٌاة : فقهاء المالكٌة فً األندلس فً عصر المرنجوى أبو بكر ممد حسن .0
 م.0112هـ/0000 السٌاسٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة جنوب الوادي، كلٌة األداب،

 رابًعا/ المجالت والدورٌات:

ة فً المغرب األفرٌقً مجلة متخصصبن ٌاسٌن مؤسس الدولة المرابطٌة،  : عبد هللاأحمد الشكري .0
 م.0111، العدد األول سنة التراث والدراسات اإلفرٌقٌة، معهد الدراسات اإلفرٌقٌة، الرباط

 م.0532الثانً، السنة  ، العددمجلة دعوة الحق: الدور الحضاري لمدٌنة فاس، زانًعبد الغنً الو .0

: األشعرٌة واالستقرار المذهبً بالمغرب ضمن سلسلة ندوات ومناظرات المذاهب على اإلدرٌس .2

، منشورات 003، رقم الد المغرب من التعدد إلى الوحدة، تنسٌق: حسن حافظً علوياإلسالمٌة بب

 .م 0114هـ/  0005لنجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، آلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط، مطبعة اكلٌة ا

 المراجع األجنبٌة:خامًسا/ 

1. Caop . L'histoir de  I'islamisation  de  L'Afrique  de  L'oust de's     oriqins  
a'La Fin du XVl eme  siècle: pqns . Librairie Orientaliste ,        

( S . D . E ) , P . 35 


