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مرحلة  (ـ16-15/ىػ10-9)عرؼ اٞنغرب األكسط ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن
, - منها كاٞنسيحٌيةسالمٌيةاإل- , كىي اٞنرحلة اليت كشفت اٞنصادر الٌتار٫نٌية,  حاٚنة ُب تار٫نو

ف السياسٌية اا الٌنخبتقامت بو األدكار اليت  ىذه اٞنصادر أبرزتكقدالغطاءى عن جوانبى ىاٌمةو منها؛ 
ب فاعلة أخرل ظٌل يكتنفها الكثًن من الغموض؛ .  ُب اٜنياة السياسٌية كالعسكريٌة إذ إالٌ أٌف أدكار ٦ني

كمن تلك الٌنخب طائفة . عدا بعض اإلشارات اٞنبثوثة ىنا كىناؾ,  ٓب ٓنظ باىتماـ خاصأٌّنا
 . الفقهاء

كىي الٌنخبة اليت كثًنا ما , يعترب الفقهاء من أىٌم الٌنخب الٌدينٌية كالعلمٌية ُب الٌتاريخ اإلسالمي
كأيضا بسبب ,  لنفسها من حٌق الٌرقابة على الٌسلطة اٜناكمةراهي  اٜنياة السياسٌية؛ ّنا ت بناءسا٨نت ُب

مع ما كاف ٪نظى بو , ضٌم الٌسالطٌن للفقهاء؛ قصد إضفاء الشرعٌية على حكمهم كسياساهتم
.  الفقهاء من مكانة اجتماعٌية كعلمٌية بارزة

فإٌف كتبى , كإذا كاف ابن خلدكف قد صرٌح ُب مقٌدمتو بأٌف الفقهاء ىم أبعد الٌناس عن الٌسياسة
 أثٌركا ُب حييي الٌتاريخ اإلسالمي حيبلى بأٚناًء فقهاءو كيثرو كاف ٟنم حيضوره قومٌّ ُب اٜنياة السياسٌيًة؛ 

 إذ  ,  أسوأ األثركاترؾىؤالء ٤ند صنفٌن من الفقهاء؛ فصنف قابل ـكُب , كتأثٌركا ّنجرياتو, الواقع
كتزيينا , كٓب يكن كجودىم ُب البالطات إاٌل تلميعا لسياسات الٌسالطٌن, عبثت هبم أيدم اٜنٌكاـ

 جلود الفقو, كالاٌلبسوف إٔب اٞننتسبوف الفساؽ يغرٌنكم ال)) :كىم اٞنعنٌيوف بقوؿ ابن حـز, جملالسهم
 كصنف آخر .((فسقهم على ٟنم الناصركف شٌرىم, الشر ألىل اٞنزينوف الٌسباع, قلوب على الضأف

يستحٌق أف ييذكر ُب  كٓب يظهر لو أٌم أثر, كاعتزؿ ٠نالس الٌسالطٌن, نأل بنفسو عن األحداث
 .صفحات الٌتاريخ

سييعاِب موضوع الفقهاء كاٜنياة السياسٌية  ُب اٞنغرب األكسط  ُب , أماـ ىذه اٜنقائق الٌتار٫نٌية
: كىي, على اإلشكالّية الّرئيسةالقرنٌن الٌتاسع  كالعاشر اٟنجرٌيٌن؛ من خالؿ اإلجابة 
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كيف كانت مشاركة فقهاء اٞنغرب األكسط ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن ُب  -
كأبرز ردكد أفعاٟنم؟ كىل كانت ىذه الٌردكد كاٞنواقف مشٌرفة , اٜنياة السياسٌية؟ ك ما ىي أىٌم مواقفهم

. ك متوافقة مع اٞنطلوب؟
:  كىيبعض اإلشكاالت الفرعّيةكما سييحاكؿ الباحي اإلجابة على 

 ماىي أىم الٌتحٌوالت السياسٌية كاالجتماعية اليت عرفتها بالد اٞنغرب األكسط ُب القرنٌن -
الٌظركؼ اٞنساعدة على  الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن؟ كىل هتٌيأت لفيقهاء اٞنغرب األكسط ُب ىذه الفرتة 

 كرصانة البناء الفكرم؟ أـ أٌّنم ,أٌناذ مواقف سياسٌية صائبة؟ كىل كانوا يٌتصفوف بقٌوة الٌشخصٌية
 .كْناكزهتم األحداث, خانتهم الٌظركؼ

 ٕنثٌلها أ٨نٌية فئة فالّدكافع الموضوعّية, إٌف الٌدكافع اٞنوضوعٌية كالذاتٌية حاضرة ُب ىذا البحي
بة ثقافٌية كاف اٞنسلموف كال يزالوف ,  باعتبارىم أىٌم مرجعٌية دينٌية,الفقهاء ُب اجملتمع اإلسالمي كأبرز ٦ني

كما أٌف بالد اٞنغرب األكسط ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر . كيقتدكف هبم, كيستشًنكّنم, يستفتوّنم
ـي ّنواقف  ًٌب كجبكمن ؛ ظهرت فيها الكثًن من اٞنتغًٌناتفرتة فاصلةاٟنجرٌيٌن شهدت  , الفقهاء اإلٞنا

كاإلجابة عن العديد من , تفسًن الكثًن من الٌظواىرُب ىذه الفرتًة قٍصد  ك معرفة أىٌم أدكارىا السياسٌية
 .اإلشكاالت
.  فمنها اإلعجاب ّنثل ىذه اٞنواضيع اليت ال تزاؿ تيطرح ُب كاقعنا اٞنعاصرالّدكافع الّذاتّية؛ أٌما 

عاش
ي
بٌن مرٌحب بتدٌخل الفقهاء ُب , فمسألة الفقهاء كاٜنياة السياسٌية التزاؿ غٌضةن طريٌةن ُب كاقعنا اٞن

كال شٌك أٌف , كرفض الٌدكلة الٌدينٌية, كبٌن رافض لو بدعول كجوب فصل الٌدين عن الٌدكلة, الٌسياسة
كما أٌف  اإلحاطة بتجارب الفقهاء , ٬نكن االستفادة منها ُب الواقع, الٌتاريخ ُب جىعبتو أجوبةه شافيةه 

.  إ٩ناد رؤيةو توافقٌيةعلىاٞنتقٌدمٌن قد ييساعد 
؛ كيتجٌلى اٞننهجي الوصفيُّ أثناء الّتحليليك, المنهج الوصفيعوِب ىذا البحي بإتٌباع كلٍّ من 

ك الرٌتٗنة لبعض الفيقهاء كاألعالـ؛ أٌما اٞننهج الٌتحليلي فيظهر من  خالؿ , سرد األحداث الٌتار٫نٌية
.   كتقييمهاتفسًن أدكار الفقهاء

ٝنضوع إقليمي اٞنغرب , ؛ منها اٌتساع اجملاؿ اٛنغراُب للٌدراسة ُمشكالتكاجهٍت الباحيى عٌدةي 
٣نٌا يدفع إٔب الٌتعامل مع مصادر الٌدكلتٌن , لسيلطتٌن ٢نتلفتٌن, -الٌشرقي منو كالغريب- , األكسط

ٕنٌيز  بو اجملاؿ الٌزمين من الشُّموؿ اٞنستغرؽ لنهاية الفرتة مكمن الٌصعوبات أيضا ما . اٜنفٌصية كالزيٌانٌية
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يضاؼ إٔب . كاليت جعلت الباحي يرجعي إٔب ٢نتلف مصادر الفرتتٌن, كبداية العصر اٜنديي, الوسيطة
كٞنلمت اإلشارات اٞنبثوثة , ذلك ما يتطٌلبو ىذا البحي من تتٌبع دقيق للمصادر الٌتار٫نٌية بشٌّت أنواعها

. ىنا ك ىناؾ
, ًٌب الٌتعريف باٞنوضوعالمقّدمة  ففي ؛كخإنة, كأربعة فصوؿ, ًٌب تقسيم ىذا البحي إٔب مقٌدمة

 اليت تكأىٌم اٞنشكال, كٓنديد اٞنناىج اٞنٌتبع فيو, ك طرح أىٌم إشكاالت البحي, كأسباب اختياره
كإبراز أىٌم اٞنصادر كاٞنراجع , كذكرت اٟندؼ من البحي كأىٌم الٌدراسات الٌسابقة, اعرتضت الباحي

عتمد عليها
ي
. اٞن

 بتحديد اٞنفهـو اٛنغراُب للمغرب األكسط؛ مبٌينا تباين رؤل بالّتمهيد للموضوعٍبٌ قاـ الباحي 
. اٛنغرافٌيٌن حوؿ حدكد ىذا اإلقليم

-9) تكٌلم الباحيي عن مالمح شخصٌية فقهاء اٞنغرب األكسط ُب القرنٌن الفصل األّكؿ كفي
؛ كذلك بالٌتعٌرض ألبرز اٞنؤثٌرات الفكريٌة كالٌدينٌية كالسياسٌية كاالجتماعية ُب ىذه (ـ16-15/ىػ10

 ٞنكانة فقهاء اٞنغرب األكسط العلمٌية  بعدىاتطٌرؽٕبي , كانعكاس ىذه اٞنؤثٌرات على الفقهاء, الٌشخصٌية
.  من خالؿ استقراء كتب الرٌتاجم كالفهارس كغًنىاةكاالجتماعيٌ 

 ُب القرنٌن الٌتاسع لطة للسٌ  عوٛنت قضٌية ٣نارسة فقهاء اٞنغرب األكسط الفصل الثّانيكُب
مع . فسعى الباحيي إٔب ٓنديد أىٌم اٞنقٌومات اليت سا٨نت ُب تنامي سلطة الفقهاء, كالعاشر اٟنجرٌيٌن

كأيعًقب ذلك بالكالـ عن مظاىر ,  إٔب سلطة فقهاء اٞنغرب األكسط قبل القرف الٌتاسع اٟنجرماإلشارة
 ٨نا ؛كخيتم ىذا الفصل بالرٌتٗنة لفقيهٌن مارسا الٌسلطة, سلطة فقهاء القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن

. كأ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب, ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي
 قاـ الباحيي برصد أىٌم األحداث السياسٌية ُب القرف الٌتاسع كفي الفصل الثّالث

كتفشي , كما ٤نم عنها من صراعات داخلٌية, كمسألة ضعف الٌسلطة اٞنركزيٌة؛ (15/ىػ9)اٟنجرم
ٍبٌ سقوط , ييضاؼ إليها قضٌية هتاكم اٞندف األندلسٌية, كتسٌلط شيوخ القبائل, الظٌلم بكٌل أنواعو

كحاكؿ الباحيي إبراز مواقف الفقهاء من ىذه األحداث . غرناطة آخر معاقل اإلسالـ باألندلس
. السياسٌية
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كاليت  ًٌب إٗناٟنيا ُب ,  أىٌم األحداث السياسٌية ُب القرف العاشر اٟنجرمفتناكؿ الفصل الّرابعأّما 
 كشف ىذا الفصل عنكما . ٍبٌ ظهور إيالة اٛنزائر العثمانٌية, الغزك اإلسبا٘ب لسواحل اٞنغرب األكسط

. ردكد أفعاٟنمأىٌم ك, ُب ىذه الفرتةالسياسٌية مواقف الفقهاء 
. كصل إليها البحي اإلشارة إٔب أبرز الٌنتائج اليتكانت كفي الخاتمة 

- , "الفقهاء كاٜنياة السياسٌية ُب اٞنغرب األكسط"يشار إٔب أٌف الٌدراسات اليت تناكلت موضوع 
أطركحة دكتوراه    :كمن بٌن ىذه الٌدراسات, قليلة جٌدا,  -خصوصا ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر

 بين اإلسالمي السياسي النظاـ بناء في العربي المغرب فقهاء جهود" ,سليماف كلد خساؿؿ
رسالة ماجستًن لرفيق  ك.ك ىي دراسة تناكلت اٞنوضوع بنظرة فقهية(", ق 922  - 633)سنة

, "ق9ىػ إلى نهاية ؽ3البيوتات األندلسّية في المغرب األكسط من نهاية القرف  " بعنوافخليفي
 . ُب القرف الٌتاسع اٟنجرم األندلسٌية الفقهاء من أبناء األسرإٔب بعض أشار فيها اٞنؤٌلف باقتضاب

علماء أسرة العقباني كدكرىم في الّتوفيق بين " مقاؿ ليحٍن بوعزيزكمن بٌن ىذه الٌدراسات ٤ند 
اضطالعهم ك, كالذم استفدت منو ُب قضٌية مساعي الفقهاء ُب اإلصالح, "عرشي تونس كتلمساف

موقف علماء تلمساف من " ٌمد بوشناُبمح مقاؿ  كنفس الٌشيء يقاؿ عن .ّنهاـ سياسٌية رفيعة
 الفقهاء بعض قفاالذم أفاد٘ب كثًنا ُب ٓنديد مو, "(ىػ13-10ؽ)الّتواجد العثماني في الجزائر 

. كأىٌم األدكار اليت مارسوىا, من اٜنكم العثما٘ب
 لفقيو من فقهاء الرٌتٗنةٌدراسات اليت تناكلت اٞنوضوع من خالؿ ييضاؼ إٔب ذلك بعض اؿ

 التي ٘ند اٜنمدمرسالة اٞناجستًن أل كمن أ٨ٌنها, اٞنغرب األكسط ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن
اإلطار المعرفي كالّتعامل مع –حملت عنواف الفقيو المصلح محّمد بن عبد الكريم المغيلي 

 المنهج الّدعوم لإلماـ المغيلي "ماجستًن أخرل للحاج أ٘ند نور الٌدين بعنواف كرسالة. المكانّية
ك٨نا الٌرسالتاف الٌلتاف استفدت منهما ُب , "من خالؿ الّرسائل التي بعثها للملوؾ كاألمراء كالعلماء

. عبد الكرٙب اٞنغيلي كعصره١نٌمد بن كشف جوانب كثًنة من حياة 
كقد استفدت منهجيا من دراسات أخرل تناكلت موضوع الفقهاء كاٜنياة السياسٌية ُب إطار 

ٓنت عنواف , جغراُب ٢نتلف أك ُب فرتة سابقة للقرف الٌتاسع اٟنجرم كرسالة اٞناجستًن لصابرة خطيف
خبة كالّسلطة في النّ "  رسالة ك."(ىػ791-ىػ633)الفقهاء كالحياة السياسّية بالمغرب األكسط"

 .لربيكة مسعود" بجاية الحفصّية
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الطٌبقات  ككتب,  على ٠نموعة من اٞنصادر كاٞنراجعاالعتماد كإل٤ناز ىذا البحي ًٌب 
 :يأٌب على رأسها, كالرٌتاجم
كىو تذييل على كتاب الٌديباج اٞنذٌىب ُب ؛ أل٘ند بابا التمبكيت بتطريز الّديباج االبتهاجنيل  

كقد ,  من أبرز كتب الرٌتاجميعدُّ ك, (ىػ 799ت)معرفة أعياف علماء اٞنذىب البن فرحوف اٞنالكي 
كانفرد , تراجم فقهاء اٞنغرب األكسط ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌنالكثًن من  على اشتمل

إٔب أنٌو ُب , استقاىا من الٌركاية الشفويٌة كغًنىاكاليت قد يكوف  ,فقهاءاؿ بعضّنعلومات قٌيمة عن 
  .إضافة أٌم جديد  دكف االختصاربعض الرٌتاجم يعتمد على الٌنقل عن بعض الكتب مع 

؛ فقد حاكؿ صاحبو أف لشمس الٌدين الٌسخاكمالضوء الاّلمع ألىل القرف الّتاسع أّما كتاب 
 كبذلك تناكؿ بالرٌتٗنة الكثًنى . يستقي أخبار أغلب فقهاء العآب اإلسالمي ُب القرف الٌتاسع اٟنجرم

 البالد الذين نبغوا ُبال سيما , ؛ من أبناء القرف الٌتاسع اٟنجرم اٞنغرب األكسط كعٌبادمن فقهاء
ك ىي الرٌتاجم , كمكانتهم العلمٌية كاالجتماعية ُب البالد اليت ىاجركا إليها, كبٌٌن ىجراهتم, اٞنشرقٌية

 .اليت  عادة ما تٌتسم باالختصار الٌشديد

ركضة الّنسرين في الّتعريف باألشياخ كما ًٌب االعتماد على بعض اٞنصادر اٞنناقبٌية ؛ ككتاب 
,  كىو كتاب خٌصو صاحبو بالرٌتٗنة حملٌمد بن عمر اٟنوارم؛البن صعد الٌتلمسا٘باألربعة المتأّخرين 

كىي الشخصٌيات اليت يغلب عليها التصٌوؼ . كأ٘ند الغمارم, كإبراىيم الٌتازم, كاٜنسن أبركاف
اٞنستول الٌثقاُب كاٜنياة االجتماعية لفقهاء ىذه كاضحة اٞنعآب عن  صورة الكتاب عطينا كم, العملي
كما يوجد ُب ثناياه إشارات كثًنة عن األكضاع السياسٌية ُب تلمساف , كعالقتهم بالٌسالطٌن, الفرتة

. أثناء ىذه الفرتة

فيشبو كتاب ابن  ؛البن مرٙب اٞنٌلييت الٌتلمسا٘بالبستاف في ذكر األكلياء كالعلماء بتلمساف أٌما كتاب 
ال سيما فقهاء , ىذه الفرتةُب  اٞنغرب األكسطفقهاء لكٌنو يتمٌيز بتناكلو لكثًن من , صعد ُب طرحو

حافله ّنناقب  الُبستاف أٌف كتاب كييالحظي , على الٌركاية الشفويٌةابن مرٙب   فيو كقد اعتمد, تلمساف
كىي اٞنناقب اليت غالبا ما تشيدي بالفقيو احملتسب الزاىد الذم ال  يداخل , ـ ككراماتوالفقهاء كاألكلياء

الذين عيرفوا بالعزكؼ عن  طرؽ  كما أٌف ابن مرٙب قد ترجم لبعض اٞنغمورين. كال ٫نافو, الٌسلطاف
 .كسلوؾ طريق التقٌشف كالٌزىد, أبواب الٌسالطٌن



ــ١ــــاملكّزَـ    
 

 ح
 

بستاف األزىار في مناقب زمـز األبرار كمعدف األنوار  "يوجدي كتاب, كمن أىٌم كتب اٞنناقب أيضا
,  بكراماتواشيدـ , بالرٌتٗنة فيو صاحبيو أ٘ندى بن يوسف اٞنليا٘بكالذم خخٌ  ؛حملٌمد بن ١نٌمد الصٌباغ

 ك ىي الرٌتٗنة اليت ٓنمل ُب طٌياهتا الكثًن من اٞنعلومات عن اٜنياة السياسٌية كاالجتماعية ؛كمناقبو
كينفرد ّنعلومات فريدة عن عالقة العثمانٌيٌن بسٌكاف , كالٌثقافٌية ُب اإلقليم الغريب لبالد اٞنغرب األكسط

. كبأ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب, قلعة بين راشد

فردة لدينا كتاب؛  
ي
حملٌمد بن عمر المواىب القّدكسّية في المناقب السنوسّية كمن كتب الرٌتاجم اٞن

كيفيد الكتاب ُب , كلبعض شيوخو كمدٌرسيو,  ترٗنة خاٌصة حملٌمد بن يوسف السنوسيكىو: اٞناٌلٕب
كما يكشف الكتاب عن عالقة ١نٌمد بن , تصٌور اٜنياة العلمٌية بتلمساف كأىٌم العلـو اٞندركسة

. يوسف السنوسي باجملتمع كبالٌسلطة اٜناكمة

ديواف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب   اليت ٌٕنت االستفادة منها فنجدي كتابكتػػػػب الٌتاريػػػخأٌما أىٌم 
 كلٍّ على  فيو  االعتماد كًٌب ؛لعبد الٌر٘نن بن خلدكفكالبربر كمن عاصرىم من ذكم الّشأف األكبر 

 كرغم أٌف ىذا الكتاب أيٌلف ُب الٌنصف الثٌا٘ب من القرف الثٌامن ,ؿ كالٌسادس كالٌسابعمن اٛنزء األكٌ 
كما أٌف , للهجرة فإٌف أكثر األحداث اليت دٌكّنا كانت مقٌدمات ألحداث القرف الٌتاسع اٟنجرم

أفاد كثًنا ُب تصٌور الٌنسيج االجتماعي كانعكاساتو على , إحاطة ابن خلدكف بالقبائل العربٌية كمضارهبا
عترب تشر٪نا مطرح ابن خلدكف ُب اٞنقٌدمة أٌف ال ننسى  ك .الوضع  السياسي لبالد اٞنغرب األكسط

كثًن من الٌظواىر اؿ  كتعليلكىو ما ساىم ُب فهم كٓنليل, كقراءة ميستقبلٌية ٞنصًن البالد اٞنغربٌية, لعصره
 .السياسٌية كاالجتماعية كالٌثقافٌية

 أخبار الٌدكلة صاحبودٌكف فيو ؛ فقد البن قنفذ القسنطيينالفارسّية في مبادئ الّدكلة الحفصّية أٌما 
,  أيب فارس تطٌرؽ فيو صاحبو أليٌاـإذ,  بأيٌاـ أيب فارس عٌزكز اٜنفصيٌ ميشيدا ُب ثناياه, اٜنفصٌية
موقف إشارتو إٔب أحواؿ قسنطينة كؾ ,أحد شهودىا قٌيمة كاف  تار٫نٌيةك انفرد ّنعلوماتو , كأعمالو

. فقهائها من الٌصراع بٌن أبناء البيت اٜنفصي ُب عهد أيب فارس

؛ أليب عبد اهلل ١نٌمد الٌزركشيتاريخ الّدكلتين الموحديّة كالحفصّية كما اعتمد الباحث على كتاب 
 استفدت منو ُب موضوع الٌصراع بٌن الزيانيٌن كاٜنفصٌيٌن ُب كقد , مصادر الٌدكلة اٜنفصٌيةكىو أحدي 
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 ُب عهد أيب فارس عٌزكز كأيب عمر ؛كتدٌخًل اٜنفصٌيٌن ُب شؤكف تلمساف, القرف الٌتاسع اٟنجرم
. كما تضٌمن الكتاب تراجم  بعض فقهاء قسنطينة كَناية, عثماف

 تناكؿ كالذم ؛ٞنؤٌلف ٠نهوؿكتاب الغزكات كمن أىٌم اٞنصادر الٌتار٫نٌية اليت تناكلت الفرتة العثمانٌية 
, كأسباب دخوٟنم أرض اٞنغرب األكسط, كعرَّؼ باإلخوة أبناء يعقوب, نشأة إيالة اٛنزائر العثمانٌية

كيوجد . كحركهبم البحريٌة كالربيٌة ضٌد اإلسبانٌيٌن كسالطٌن فاس كتونس كتلمساف كأمراء تنس كغًنىم
.    إشارات كثًنة عن العالقة بٌن الفيقهاء كالعثمانٌيٌن

 خًن الٌدين بربركس بطلب ىاأمالكاليت  ؛مذّكرات خير الّدين بربركس كنفس الٌشيء ٬نكن قولو عن
كاإلفتخار بإ٤نازات اإلخوة أبناء , كتٌتسم باإلشادة باٝنالفة العثمانٌية, من الٌسلطاف العثما٘ب سليماف

ك٣نٌا ظهر للباحي أٌف ىناؾ تشاهبا كبًنا , كتقزٙب خصومهم ال سيما ُب بالد اٞنغرب األكسط, يعقوب
األمر الذم يوًحي بأٌف صاحبى , بٌن ما ىو موجود ُب اٞنذكرات كبٌن ما ىو مذكور ُب الغزكات

. الغزكات قد استقى معلومات كثًنة من مذٌكرات خًن الٌدين

 :أٌما اٞنصادر األجنبٌية فأ٨ٌنها

Diego de Haedo  : Histoire des rois d’Alger 
كقضى مرحلة من حياتو ُب , ىو مصدر مهٌم؛ إذ أٌف اٞنؤٌلف عاش ُب القرف الٌسادس عشر اٞنيالدمك

كما تطٌرؽ للٌصراع بٌن . كنقل معلومات ىاٌمة  عن بدايات اٜنكم العيثما٘ب, اٞنغرب األكسط
بسبب تعٌصبو ضٌد , كلكٌنو ٩نانب اٜنقيقة ُب كثًن من اٞنواضع, العثمانٌيٌن كالقول اٞنسيحٌية

  . كنزعتو اٞنسيحٌية, العثمانٌيٌن
Diego de Haedo  :Topographie et histoire générale 
d’Alger ,"la vie à Alger au seizième siècle: 
ييعترب ىذا الكتاب مسحا للحياة االجتماعية ُب اٞنغرب األكسط ُب القرف الٌسادس عشر 

كأىٌم العادات , حيي ذكر ىايدك أىٌم العناصر االجتماعية, كرصدا ألىٌم معطياهتا, اٞنيالدم
كمن اٞنالحظات على ىذا الكتاب أٌف اٞنؤٌلف يرجع الكثًن من العادات كاألفكار اٝناطئة . كالٌتقاليد

 .  إٔب تعاليم الٌدين اإلسالمي
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كقد  ؛للحسن الوزٌافكصف إفريقيا فيأٌب ُب طليعتها كتاب , الجغرافيا كالّرحالتأٌما أىٌم كتب 
كتطٌرؽ إٔب , كأشار إٔب أكضاعها السياسٌية كاالجتماعية كالٌدينٌية, تناكؿ جل أقاليم اٞنغرب األكسط

ك إٔب الٌصراع بٌن العثمانٌيٌن كاإلسبانٌيٌن  ُب أرض اٞنغرب , الٌصراع بٌن العثمانٌيٌن كالٌزعامات احمللٌية
كأشار إٔب أكائل من , كما أٌف اٜنسن الوزٌاف قد قاـ بتعريف  أغلب مدف اٞنغرب األكسط ,األكسط
. كالٌسلطة اٜناكمة هبا, أٌسسها

كما أنٌو , يشبو ُب موضوعو كتاب اٜنسن الوزٌافكالذم  ؛ٞنارموؿ كزِناؿإفريقيا كمنها أيضا كتاب 
غًن أنٌو يتحامل كثًنا على , يكٌملو ُب بعض اٛنوانب اليت أغفلها صاحب كتاب كصف إفريقيا

. اٞنسلمٌن بسبب تعٌصبو للمسيحٌية

أليب اٜنسن علي الطّالب كمنتهى الّراغب إلى أعلى المنازؿ كالمناقب  تمهيدأّما كتاب 
برز الٌرحلة مكانة كتي , ال سيما فقهاء تلمساف, حوم عٌدة تراجم لفقهاء اٞنغرب األكسط؛ ُبالقلصادم

ك ٓب يدٌكف مالحظاتو عن أىٌم , لكٌن القلصادم ٓب يتطٌرؽ للحياة السياسٌية. تلمساف الٌثقافٌية
  .اإل٤نازات اٜنضاريٌة

كىي الكتب اليت تزخري ّناٌدة , كما استعاف الباحي بكتب الٌنوازؿ اليت أٌلفت ُب القرف الٌتاسع اٟنجرم
فإذا كانت النوازؿ اليت طيرحت على الفقهاء قد سٌلطت الٌضوء على . علمٌية ال ٬نيكن االستغناء عنها

فإٌف أجوبة الفقهاء قد أبرزت كجهة نظر بعض الفقهاء كحٌددت , جوانب مهٌمة من اٜنياة السياسٌية
 :كأىٌم ىذه الكتب الٌنوازلٌية ٤ندي . مواقفهم

 ٬نكن  دٚنة  ماٌدة علمٌية؛ كالذم ٪نومليحي اٞنازك٘بالّدرر المكنونة في نوازؿ مازكنة كتاب 
. استغالٟنا لرسم صورة حٌية عن األكضاع السياسٌية كاالجتماعية كالٌدينٌية كالفكريٌة

أل٘ند بن ٪ني المعرب كالجامع المغرب عن فتاكم أىل إفريقية كاألندلس كالمغرب  المعيارأّما 
كأيب , كذلك أٌف الونشريسي نقل فيو عن ٪ني اٞنازك٘ب, ىو أكسع من  الٌدرر اٞنكنونة؛  ؼالونشريسي

 , ٕنٌيز الكتاب بضٌمو لفتاكل أ٘ند بن ٪ني الونشريسي نفسوكقد, كعن فقهاء عصره, القاسم الربزٕب
. كغًنىا, كسقوط األندلس, ال سيما ما تعٌلق منها ّنسألة التحٌرش اٞنسيحي بالٌسواحل اٞنغربٌية
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أليب جامع مسائل األحكاـ لما نزؿ من القضايا بالمفتين كالحّكاـ كمن بٌن كتب الٌنوازؿ كتاب 
, أفاد٘ب  كثًنا ُب الٌنوازؿ اليت كردت إٔب فقهاء الٌدكلة اٜنفصٌيةالذم كتاب اؿك ىو ؛ القاسم الربزٕب

. حيي سا٨نت ىذه الٌنوازؿ ُب كشف أحواؿ القسم الٌشرقي لبالد اٞنغرب األكسط

ىذا البحي يهدؼ إٔب إعطاء صورة حقيقٌية عن تفاعل فقهاء اٞنغرب األكسط مع اٜنياة 
كما ٪ناكؿ ىذا البحي إثارة , ٍبٌ تقييمو, كأشكاؿ ىذا الٌتفاعل, السياسٌية ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر

 .بعض اٞنواضيع اليت ٓنتاج إٔب مزيد من الٌدراسة
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أمره , إٌف ٓنديد اإلطار اٛنغراُب للمغرب األكسط كضبط حدكده خالؿ القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن

 . ١ناكال الٌتوفيق بينها, كسيسعى الباحيي إٔب الكشًف عن رؤل اٛنغرافٌيٌن, مهٌم كعسًنه ُب نفس الوقت

 :رُؤل الجغرافّيين -1
لكٌن , 1جاعال من تلمساف قاعدةن لو, "اٞنغرب األكسط"ييعترب  البكرم أٌكؿ جغراُبو استعمل مصطلح 

بسبب اختالؼ معايًن تقسيم , مٌتفقا عليها بٌن اٛنغرافيٌن ىذا اٞنصطلح ٓب يعرؼ حدكدا ثابتة
.  اٞنغرب األكسطبالد ك تلمساف بدرجة أقل ٢نتلفه ُب تبعٌيتها ؿ2إقليم َناية  حيي ظلٌ .األقاليم

خصوصا بعد دخوؿ العرب أرض ,  اٜنراؾ القبليإٔب د٬نومة كمرجع ىذا االختالؼ يكمن 
كما ٤نم عنها من تذبذب , يضاؼ إليو كثرة االضطرابات السياسٌية, 3ىػ443اٞنغرب ابتداء من  سنة  

خصوصا مع  ,كىو ما جعل رؤل اٛنغرافيٌن تعرؼ تباينا من حيي اٞنعايًن اٞنٌتبعة ُب الٌتقسيم. ُب التبعٌية
 .غياب فواصل جغرافٌية حقيقٌية بٌن أقاليم البالد اٞنغربٌية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصوؼ ُب اٛنزائر , الطاىر بونايب, 76ص,(ت.د),القاىرة,دار الكتاب اإلسالمي,اٞنغرب ُب ذكر بالد إفريقية كاٞنغرب , البكرم- 1

اجملاعات  ,مزدكر ٚنية؛ 33-29ص ص, 2004 ,اٛنزائر ,دار اٟندل :عٌن مليلة , اٞنيالديٌن13-12/اٟنجريٌن 7ك6خالؿ القرنٌن 
ص ص  , ـ2009-2008, قسنطينة ,جامعة منتورم ,ماجستًن, ـ 1520-1192/ىػ927-588 ,كاألكبئة ُب اٞنغرب األكسط

25-32 .
كخٌرهبا بعد ذلك الونداؿ  ,ٍبٌ احتٌلها الٌركماف كدعوىا صلدام ,كٌٚنوىا صلدة ,كىي مدينة أسسها الفينيقيوف ,إقليم عاصمتو َناية-   2

كٓنيط  ,َناية باسم قبيلة بربريٌة تقطن حوٟنابٍبٌ ٚنيت  , كدعاىا الٌناصريٌة,1076/ىػ468كالرببر إٔب أف جٌددىا الٌناصر اٜنٌمادم عاـ 
منشورات اٛنمعٌية اٞنغربيٌية , 2ط ,ترٗنة ١نٌمد حجي ك١نٌمد األخضر,  كصف إفريقيا,اٜنسن الوزاف:نظرم. ببجاية أسوار عالية متينة
اٞنكتبة الوطنٌية  :اٛنزائر ,كتاب اٛنزائر,أ٘ند توفيق اٞند٘ب؛ 50ص2 ج,ـ1983, دار الغرب االسالمي :بًنكت ,للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر 

. 197-196ص ص, 1984,للكتاب
ٓنقيق , "ديواف اٞنبتدأ كاٝنرب ُب تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الٌشأف األكرب"تاريخ ابن خلدكف, عبد الٌر٘نن ابن خلدكف- 3

ّناية األرب ُب فنوف ,  الٌنويرم؛20-17ص ص6ج, 2001, دار الفكر للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:بًنكت, خليل شحادة كسهيل زكار
. 117ص24ج,2004, دار الكتب العلمٌية: بًنكت, 1ط ,ٓنقيق عبد اجمليد ترحيين ,األدب
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ك قاعدهتا تلمساف اليت عرفت أٌكؿ , فإذا كاف البكرم قد جعل اٞنغرب األكسط ىو ديار زناتة
قد جعل من َناية  (ـ 1164/ىػ560 تػػ )فإٌف أبا عبد اهلل ١نٌمد بن ١نٌمد اإلدريسي, 1إمارة زناتٌية

باعتبار َناية عاصمة الٌدكلة اٜنماديٌة  فيقوؿ  , قاعدة للمغرب األكسط  مراعيا ُب ذلك الواقع السياسي
معتربا اٞندف من َناية . 2((مدينة َناية ُب كقتنا ىذا مدينة اٞنغرب األكسط كعٌن بالد بين ٘ناد)):

.  3كاليت كانت خاضعة للٌدكلة الٌلمتونٌية, بينما استثىن تلمساف, إٔب تنس تابعة ٟنذا اإلقليم
كأنٌو ,  ىي أٌكؿ حٌد لبالد أفريقية4فًنل أٌف بونة, (ـ1249/ىػ647ت)أٌما عبد الواحد اٞنراكشي

 )بينما اعترب ابن سعيد اٞنغريب. 5من َناية حٌّت سويسرات ىي اٜنٌد بٌن ٞنتونة كصاحب َناية اٜنٌمادم
إمتداد اٞنغرب األكسط  من َناية إٔب قسنطينة؛  فأخرج مدينة بونة ُب الٌشرؽ ك  (ـ1286/ ىػ685ت

 ابن فضل اهلل العمرم  ُب ذلككتبعو. 6تلمساف ُب الغرب من إقليم اٞنغرب األكسط
 سيطرةمرتٗنا بذلك ما عايشو من , ؛ فأضاؼ ٣نلكة تلمساف إٔب اٞنغرب األقصى(ـ749/1348ت)

.  7 على بالد اٞنغرب األكسطينريينٌ آب
فذكر أٌف َناية ىي قاعدة اٞنغرب , كالذم ييعٌد ناقال عٌمن سبقو, أٌما صاحب الٌركض اٞنعطار

كأٌف  اٜنٌد ما بٌن اٞنغرب األكسط كبالد اٞنغرب األقصى ىي تازة ُب الطوؿ كُب العرض , 8األكسط
  9 . معتربا تلمساف قاعدة أخرل للمغرب األكسط,البالد الساحلية مثل كىراف كمليلية

ىي اٜنٌد الشرقي 1فإنٌو جعل مدينة اٛنزائر (1550/ىػ957ت بعد )كبالٌنسبة ٜنسن الوزٌاف
؛ ك جعل ٣نلكة تلمساف تشمل إقليم بين راشد 2بينما ضٌم ٣نلكة َناية ٜناضرة تونس, ٞنملكة تلمساف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 77-76ص ص ,غربآبي , البكرم-  1
 . 260ص ,(ت.د)مكتبة الٌثقافة الدينٌية:بور سعيد , نزىة اٞنشتاؽ ُب اخرتاؽ اآلفاؽ,١نٌمد اإلدريسي- 2
. 260ص, اٞنصدر نفسو-  3
.على اٜندكد التونسٌية, كىي مدينة تقعي بأقصى الٌشرؽ اٛنزائرم, من أٚنائها أيضا عٌنابة كبلد العٌناب- 4
اجمللس األعلى : اٛنمهوريٌة العربٌية اٞنٌتحدة ,ٓنقيق ١نٌمد سعيد العرياف , اٞنعجب ُب تلخيخ أخبار اٞنغرب,عبد الواحد اٞنرٌاكشي- 5

. 273-272ص ص ,للٌشؤكف اإلسالمٌية
. 142-140ص ص ,1982, ديواف اٞنطبوعات اٛنزائريٌة: اٛنزائر ,2ط ,ٓنقيق إٚناعيل العريب ,كتاب اٛنغرافيا, ابن سعيد اٞنغريب-  6
 51ص ص4ج ,1988,أٞنانيا:جامعة فرانكفورت اإلسالمية منشورات معهد تاريخ العلـو العربٌية , مسالك األبصار ك٣نالك األمصار- 7
 -68 .
. 80ص, 1984 ,مكتبة لبناف ,2ط ,ٓنقيق إحساف عٌباس ,ُب خرب األقطار الٌركض اٞنعطار, ١نٌمد بن عبد اٞننعم اٜنمًنم- 8
. 136-135كص ص , 81 -80ص ص, اٞنصدر نفسو-  9
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أٌما . 5 كتنس كمازكنة كدلس كتنس كاٛنزائر4 إٔب دٌلس كيضٌم شرشاؿ كمليانة3الذم يبدأ من كىراف
 فقاؿ أٌف اٞنغرب األكسط ىو حقيقة عن القسم اٞنمتٌد من تلمساف إٔب (ىػ10/ـ16ؽ)مارموؿ كرِناؿ

ك جعل مدينة القل ىي بداية إقليم قسنطينة الٌتابع جغرافيا ٞنملكة , -مدينة القل -حدكد ٣نلكة َناية 
ٍبٌ بٌٌن أٌف إدراجو ضمن أقاليم ٣نلكة , ك تعٌرض مارموؿ إٔب اختالؼ اٛنغرافٌيٌن حوؿ إقليم َناية. 6َناية

. 7تلمساف ىو قوؿ خًنة الكيٌتاب
, إذ اعتيربت قاعدة لو,  ك ىكذا يظهر أٌف أغلب اٛنغرافٌيٌن قالوا بتبعٌية تلمساف للمغرب األكسط

ك قوؿ قك اليت قاؿ مارموؿ أٌف  إدراجها ضمن أقاليم ٣نلكة تلمساف . بينما كثير االختالؼ حوؿ َناية
 عنواف"ما أشار إليو الغربيين ُب كتاب , ك ٣نٌا ييعٌزز القوؿ بتبعٌية َناية  للمغرب األكسط ,خًنة الكٌتاب

, 8((ٓب يكن ُب كقتو ّنغربنا األكسط مثلو)):عند ترٗنتو أليب ١نٌمد عبد اٜنق البجائي  بقولو " الّدراية

                                                                                                                                                                       
كاٞندينة قد٬نة  .لكن االسبانيٌن يسموّنا أٛني ,ٚنيت بذلك ألٌّنا ٠ناكرة ٛنزر ميورقة كمنورقة كاليابسة,معناىا اٛنزر :قاؿ حسن الوزاف- 1

ال سيما سهل اٞنتيجة الذم يبلغ  ,كُب الضواحي سهوؿ ٗنيلة جدا...فأطلق عليها القدماء ىذا االسم ,من بناء قبيلة إفريقية تدعى مزغنة
 أٌف سبب تسميتها ّندينة اٛنزائر نسبة ٛنزر صخريٌة أماـ "كتاب اٛنزائر"كُب  .طولو حوإب ٙنسة كأربعٌن ميال كعرضو كسٌتة كثالثٌن ميال

,  كتاب اٛنزائر,توفيق اٞند٘ب؛ 37ص2ج ,كصف إفريقيا, حسن الوزاف: ينظر. حيي كانت تقيم قبيلة بربريٌة تدعى بين مزغنة ,مركز اٞندينة
. 206ص
. 49ص2ج, اٞنصدر السابق, حسن الوزاف-  2
للفتنة مع قبائل الرببر  ,كبناىا ٗناعة من األندلسيٌن البحرٌيٌن بسبب اٞنرسى ,290قيل إٌّنا أٌسست ُب سنة  ,مدينة على ساحل البحر- 3

كعلى  ,أم الكهف ,كيرل أ٘ند توفيق اٞند٘ب أٌف األندلسيٌن قاموا بتجديدىا حيي كانت قرية بربرية ضعيفة اٚنها إيفرم. اجملاكرين ٟنا
؛ توفيق 613-612ص ص, اٞنصدر الٌسابق  ,اٜنمًنم: ينظر.  الٌسفن الكبار كىو يسرت من كٌل ريحرسوبو ت ,ميلٌن منها اٞنرسى الكبًن

. 254ص, اٞنرجع الٌسابق, اٞند٘ب
, ١نٌمد حاج  صادؽ:ينظر. ٪نٌدىا كادم بزٌيط شرقا ككادم الٌر٪ناف غربا, كم غرب عاصمة اٛنزائر130مليانة مدينة تقع على بعد - 4

. 20ص, 1964, اٛنزائر, ديواف اٞنطبوعات اٛنامعٌية, مليانة ككلٌيها سيدم أ٘ند بن يوسف
. 46-7 ص ص2 ك ج31 -28ص ص1ج ,اٞنصدر السابق ,حسن الوزٌاف- 5
مكتبة : الرٌباط ,منشورات اٛنمعٌية اٞنغربٌية للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر اٞنغرب, ترٗنة ١نٌمد حجي كآخركف  ,إفريقيا, مارموؿ كرِناؿ-6

. 5ص3كج ,375ص2ج,1984, اٞنعارؼ
. 275ص2ج ,نفسواٞنصدر - 7
منشورات دار اآلفاؽ : بًنكت, 2ط ,ٓنقيق عادؿ نويهض ,عنواف الٌدراية فيمن عرؼ من العلماء ُب اٞنائة الٌسابعة ببجاية ,الغربيين- 8

. 32ص ,رالتصٌوؼ ُب اٛنزائ ,الطٌاىر بونايب؛ 88ص ,1979 ,اٛنديدة
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كأيب العٌباس أ٘ند , 1كأيب راس الٌناصرم, كىو القوؿ الذم استقٌر عليو بعض اٞنؤٌرخٌن اٞنتأٌخرين
. 2الٌناصرم

 :رأم عبد الّرحمن بن خلدكف -2
يرل عبد الٌر٘نن بن خلدكف أٌف اٞنغرب األكسط ىو تلك اٞنساحة اليت ٕنتٌد من قاعدة تلمساف غربا إٔب 

. 5كجبل أكراس كتبسة,  كقاعدتو بسكرة4 تنحدر جنوبا من أشًن كاٞنسيلة كالزٌابك,  شرقا3بونة
بفضل إٞنامو بقبائل , اعتمد ُب ذلك على الٌتوزيع القبلي قد كييالحظ أٌف عبد الر٘نن بن خلدكف 

كبذلك استطاع أف ييعطينا معىنن أكثرى كضوحنا عن ىذا , كمضارهبا ك٠ناالت تنٌقالهتا, اٞنغرب األكسط
ٍبٌ صار لبين عبد الواد ...كأٌما اٞنغرب األكسط فهو ُب األغلب ديار زناتة )): يقوؿ ابن خلدكف؛اإلقليم

ك٩ناكره من الٌشرؽ بالد صنهاجة من اٛنزائر كمتيجة كاٞندية , كتوجٌن  من بين مادين كقاعدتو تلمساف
كأٌما َناية كقسنطينة فهي دار  ...كقبائلو كٌلهم ٟنذا العهد مغلوبوف للعرب من زغبة  ,كما يليها إٔب َناية

. 6((كفيها بقاياىم ,كىي اليـو ديار للعرب إالٌ ٣نتنع اٛنباؿ ,زكاكة ككتامة كعجيسة كىوارة 
 : المغرب األكسط إلى دكلة الجزائر الحديثة مصطلحمن -3

 لعٌل تصٌور ابن خلدكف ٜندكد اٞنغرب األكسط يعٌد متوافقا إٔب حٌد بعيد مع حدكد  ما بات 
يعرؼ بالٌدكلة اٛنزائريٌة ابتداء من الٌنصف الثٌا٘ب من القرف الٌسادس عشر؛ كذلك بعد أف  ْناكزت 

أك اٞنستوحاة  من , بيلداف اٞنغربٌية تلك الٌتسمٌيات اٞنكرِّسة لسيلطة القبيلة كمملكة بين عبد الواداؿتسمٌية 
فإفريقية أخذت , تأخذ أٚناء حواضر اٞنلك الٌدكؿ  باتتبل .منطلقات إيديولوجية كدكلة اٞنوحدين

بينما أخذ اٞنغرب األقصى اسم ٣نلكة , كاٞنغرب األكسط أخذ اسم ٣نلكة تلمساف, اسم ٣نلكة تونس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلٌية العلـو اإلنسانٌية : كىراف,رسالة دكتوراه ,١نٌمد بوركبة:دراسة كٓنقيق ,عجائب األسفار كلطائف األخبار, أبو راس الٌناصرم- 1

. 396ص2ج, 2008-2007, كاٜنضارة اإلسالمٌية
دار : الٌدار البيضاء , أ٘ند الٌناصرم كجعفر الٌناصرم:ٓنقيق كتعليق ,االستقصا ألخبار دكؿ اٞنغرب األقصى,  أبو العٌباس الٌناصرم- 2

. 163ص4ج,1954 ,الكتاب
 .كىي مدينة ساحلٌية, تقع بأقصى شرؽ اٛنزائر, ىي مدينة عٌنابة- 3
, ك٪نٌده مشاال جباؿ ٣نلكة َناية, كيبتدئ غربا من ٔنـو مسيلة, يقع ىذا اإلقليم ُب كسط مفازات نوميديا)):قاؿ عنو اٜنسن الوزٌاف-  4

كصف . (-كرقلة-كجنوبا إٔب القفاز اليت تقطعها الطٌريق اٞنؤديٌة من تقرت إٔب كركلة, ك٬نتٌد شرقا إٔب بالد اٛنريد اليت توافق ٣نلكة تونس
 .138ص2ج, إفريقيا

. 76ص1ج, تاريخ ابن خلدكف, عبد الٌر٘نن بن خلدكف-  5
. 134ص6ج,اٞنصدر نفسو-  6
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كتصاعد اسم مدينة اٛنزائر اليت يقوؿ مارموؿ أٌّنا , فمع تقهقر الٌدكر الريادم ٞنملكة تلمساف. 1فاس
. أصبحت الٌدكلة القائمة باٞنغرب األكسط تعرؼ بدكلة اٛنزائر, 2ٓنٌولت إٔب عاصمة لإلقليم

جزء كبًن من الٌشرؽ اٛنزائرم ّنا فيها قسنطينة كعنابة كَناية )): يقوؿ أبو القاسم سعد اهلل
منطقة عازلة بٌن , كما كاف ٬نٌثل  إقليم الوسط,  كانت ٓنت ىيمنة اٜنفصيٌن3كبسكرة كتقرت

كقاؿ . 4((أٌما ُب القرف العاشر فبدأ يظهر مفهـو كلمة اٛنزائر أثناء اٜنكم العثما٘ب, اٜنفصٌيٌن كالزيانٌيٌن
ليس , قاعدة إسالمٌية عثمانٌية, ـ1518ىكذا أصبحت مدينة اٛنزائر منذ سنة )):كقاؿ ُب موضع آخر
كمنذ ذلك اٜنٌن أعطت , كلكن ُب اٜنوض الغريب للبحر األبيض اٞنتوٌسط كٌلو, فقط ُب بالد اٞنغرب

 5(.(مدينة اٛنزائر اٚنها للقطر الذم كاف يعرؼ باٞنغرب األكسط كما أصبحت ىي عاصمتو
إٌف كلمة اٞنغرب األكسط ُب ىذا البحي تعين اإلقليم اٞنمتد من حدكد ٣نلكة تلمساف مع اٞنغرب 

اليت اعتربىا  6كُب اٛننوب ٬نتٌد إٔب صحراء توات,  األقصى إٔب اٜندكد اٛنزائريٌة التونسٌية اليـو
كىو اٞنسلك الذم , كىي مشاهبة ٜندكد الٌدكلة اٛنزائرية اٜنديثة, 7الونشريسي داخلة ُب اٞنغرب األكسط

. 8عند قولو  أٌف اٞنغرب األكسط  ىو اٞننطقة اليت تسٌمى اليـو اٛنزائر "ككلف. بوؿ.جوف " الذم ٥ناه 
. 8اٛنزائر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 49كص7ص2ج, اٞنصدر الٌسابق,  حسن الوزاف؛126كص375ص2ج, إفريقيا, مارموؿ-  1
 .362ص2ج,اٞنصدر السابق, مارموؿ- 2
كٓنوم مدينة تقرت على  ,كجنوبا كرقلة ,٪نٌدىا مشاال الزٌاب كشرقا سوؼ كغربا كادم ميزاب , تقرت إحدل اٞندف اٞنهٌمة بإقليم ريغ- 3

 . 183ص ,كتاب اٛنزائر,توفيق اٞند٘ب: ينظر. كاحات كثًنة
. 40ص1ج, ـ1998 ,دار الغرب اإلسالمي :بًنكت ,1ط , تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب,أبو القاسم سعد اهلل- 4
. 499ص ,ـ2003 ,دار الغرب اإلسالمي :بًنكت , ُنوث ُب الٌتاريخ العريب اإلسالمي,أبو القاسم سعد اهلل- 5

– الكبًن الغريب العرؽ الشماؿ من ٪نٌده؛ إذ للجزائر الغريب باٛننوبفهناؾ من رٌجح كقوعو ,  توات إقليمباحثوف ُب ٓنديد اختلف اؿ - 6
 لواد احملاذم الكبًن الشرقي العرؽ الشرؽ من ٪نده كما , مويدرا كجباؿ قاريت ككاد ترتركفت صحراء اٛننوب من ك٪نده , مقيدف ككاد

اٞننهج الٌدعوم لإلماـ اٞنغيلي من خالؿ الٌرسائل اليت بعثها ,  حاج أ٘ند نور الٌدين:ينظر. دهكركاؼ الساكرة ككاد الغرب من ك٪نده ٞنام,
 .22 ص, ـ2011-2010,  كالعلـو اإلسالمٌيةاالجتماعيةكلٌية العلـو  - :باتنة- جامعة اٜناج ٝنضر, للملوؾ كاألمراء كالعلماء

, طبع بإشراؼ ١نٌمد حجي, اٞنعيار اٞنعرب كاٛنامع اٞنغرب عن فتاكم أىل إفريقية كاألندلس كاٞنغرب, أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي- 7
. 232ص2ج, 1981, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت

. 24ص ,2009, عآب اٞنعرفة :اٛنزائر , 1ط, ترٗنة كتعليق أبو القاسم سعد اهلل, 1830-1500 اٛنزائر كأكربا ,ككلف.ب.جوف- 8
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كٔنتلف ىذه اٞنؤثٌرات   ,فهو خاضع لقانوف الٌتأثًن كالٌتأثٌر ,يعترب الفقيو إنسانا قبل كٌل شيء

كلتفسًن سلوؾ فقيو اٞنغرب .  إٔب آخرفقيو ٫نتلف كقع ىذه اٞنؤثٌرات من كما, باختالؼ اٞنكاف كالٌزماف
ال بٌد من الٌتطٌرؽ قبل ذلك إٔب أىٌم اٞنؤثٌرات ُب , األكسط خالؿ القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجريٌن

. كمدل انعكاساهتا على نظرتو السياسٌية ,شخصٌيتو
 سيتناكؿ الباحي ُب ىذا الفصل أىٌم اٞنؤثٌرات السياسٌية ك االجتماعية كالٌدينٌية كأخًنا الفكريٌة ُب 

ٍبٌ يقـو بتقدٙب صورة عاٌمة عن اٞنكانة العلمٌية كاالجتماعية اليت كاف ٪نتٌلها فقهاء , شخصٌية الفقيو
يساعد على تفسًن نظرة , كاإلٞناـ هبا,  اٞنغرب األكسط خالؿ ىذه الفرتة؛ ألٌف  تصٌور ىذه اٞنكانة

 . كاٜنكم عليها سلبا أك إ٩نابا , كأدكارىم السياسٌية, الفقهاء
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 : 1المؤثّرات السياسّية - أ

كاٞنغرب األكسط على كجو اٝنصوص خالؿ القرنٌن الٌتاسع كالعاشر ,   عرؼ العآب عموما
فربزت على  .جعلت اٞنؤٌرخٌن ٩نعلوّنا فرتة فاصلة بٌن العصر الوسيط كاٜنديي ,اٟنجرٌيٌن ٓنٌوالت كربل

ك ظهرت ٓنٌوالت  ,كالٌسعدٌيٌن ,كالعثمانيٌن ,كاإلسبانٌيٌن, ساحة اٞنغرب األكسط قول سياسٌية جديدة
يقوؿ أبو العٌباس الٌناصرم عن القرف العاشر . يأٌب على رأسها غلبة التٌيار الٌصوُب ,فكريٌة عميقة

منها ظهور الفرنج ,  كاعلم أنٌو كاف ُب صدر  ىذه اٞنائة العاشرة أمور عظاـ)): (ـ16/ىػ10)اٟنجرم
كىًمنػٍهىا ظيهيور … كمنها ظهور دكلة آؿ عثماف ملوؾ الرٌتكماف بالديار اٞنشرقٌية... بالديار اٞنغربٌية 

د الشرؽ كالغرب ك ىذه  .2((اأٍلىٍكلًيىاء كىأىل الٌصالح من اٞنالمتية كأرباب اأٍلىٍحوىاؿ كاٛنذب ُب ًبالى
بدأت تظهر بقٌوة مع ّناية القرف  ,األحداث اليت أشار إليها الٌناصرم كانت نتيجة تراكمات تار٫نٌية

ككاف ابن خلدكف كىو أحد .  3الٌتاسع اٟنجرم الذم كاف فآنة ٞنا اصطيلح عليو بالعصر اٜنديي 
كأٌما )): فيقهاء القرف الثٌامن اٟنجرم قد تنٌبأ بوجود إرىاصات عن دخوؿ عصر جديد؛ فقاؿ ُب مقٌدمتو

كتبٌدلت , فقد انقلبت أحواؿ اٞنغرب الذم ٥نن شاىدكه, كىو آخر اٞنائة الثٌامنة, ٟنذا العهد
كٓنٌوؿ العآب  , كإذا تبٌدلت األحواؿ ٗنلة فكأ٧ٌنا تبٌدؿ اٝنلق من أصلو. ..)):إٔب أف قاؿ4((باٛنملة
, فاحتاج ٟنذا العهد من يدٌكف أحواؿ اٝنليقة, كعآب ١ندث, كنشأة مستأنفة, ككأنٌو خلق جديد, بأسره

. 5((كاآلفاؽ كأجيالو
: ك٬نكن تلخيخ الوضع الٌسياسي ُب القرف الٌتاسع كالعاشر ُب اٜنوادث التالٌية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعة , رسالة ماجستًن, مالمح الفكر السياسي عند أ٘ند ابن ٪نٍن الونشريسي, بوعمود أ٘ند: عن دكر اٞنؤثٌرات السياسٌية ينظر- 1

 .31ص, ـ2010-2009,  قسم الٌتاريخ:كىراف
. 163ص4ج ,االستقصا, الٌناصرم أبو العٌباس- 2
 ,ـ1933, دار الفكر للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:لبناف, 2ط, نقلو إٔب العربٌية عٌجاج نويهض, حاضر العآب اإلسالمي, لوثركب ستودارد- 3
. 20ص1ج
. 43ص1ج,  التاريخ,ابن خلدكف- 4
. 43ص1ج, اٞنصدر نفسو- 5
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 :ضعف الّسلطة المركزية- 1

, العديد من مظاىر الفوضى (ـ15/ىػ9)عرؼ اٞنغرب األكسط خالؿ القرف الٌتاسع اٟنجرم
كالغريب الٌتابع , فكاف مسرحا لثورات شٌّت ُب شٌقيو الٌشرقي الٌتابع سياسيا ٜناضرة تونس اٜنفصٌية

من ك أصبحت بالد اٞنغرب األكسط ١نٌل طمع اٜنفصيٌن كاٞنرينيٌن؛ لتعرؼ فرتة , 1لسالطٌن بين زياف
. 2اٟنيمنة اٞنرينٌية كاٜنفصٌية

ضعوا بين زياف طواؿ القرف الثٌامن اٟنجرم كىو األمر , 3 كإذا كاف بنو مرين قد استطاعوا أف ٫ني
فإٌف اٜنفصٌيٌن  ابتداء من عهد الٌسلطاف أيب فارس , الذم استمٌر إٔب بدايات القرف الٌتاسع للهجرة

صارت ٟنم اليد الٌطؤب على سائر أقاليم , (ـ1435/ىػ839)ٍبٌ ُب أيٌاـ ابنو أيب عمرك عثماف, عٌزكز
ضعيف نفوذ , كبعد كفاة أيب عمرك عثماف اٜنفصي. فأخضعوا سالطٌن بين عبد الواد, اٞنغرب األكسط

كأصبحت كٌل من , كمقاكمة اٜنمالت الٌنصرانٌية, كالذين انشغلوا بالٌصراعات الداخلٌية, اٜنفصٌيٌن
كما ضعيف حاؿ بين زياف؛ بسبب صراع , 4قسنطينة كَناية تعرؼ شبو استقالؿ عن الٌسلطنة اٜنفصٌية

كىو ما دفع باٞندف البعيدة عن تلمساف إٔب الٌتمٌلخ من الٌتبعٌية للٌسالطٌن , أمرائهم على عرش تلمساف
. فظهرت مدف شبو مستقلة ُب كىراف كتنس كمازكنة كمليانة كتقرت ككرجال كجزائر بين مزغنة, الزيانيٌن
كاليت فرضت نفسها على نطاقات ,  ازدياد تسٌلط القبائلإٔب تدىور الوضع السياسي أٌدل كقد 

,  ُب ثرائهمزيدككاف أغلب شيوخ القبائل ليس ٟنم اىتماـ إالٌ ّنا م, كاسعة من أراضي اٞنغرب األكسط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,الٌشركة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, (ـ15/ىػ9)ُب القرف الٌتاسع اٟنجرم, جوانب من اٜنياة ُب اٞنغرب األكسط, ١نمود بو عياد- 1
. 31-13صص , ـ1982

 جامعة : قسنطينة,أطركحة دكتوراه, - ثقافٌية ,اجتماعٌية ,عمرانٌية  ,دراسة سياسية  – , تلمساف ُب العهد الزيا٘ب,عبدالعزيز الفالٕب- 2
. 70-59ص, ـ1996-1995, األمًن عبد القادر

 مؤٌلف ؛2001, مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية للٌنشر كالٌتوزيع:بور سعيد, 1ط, ٓنقيق ىا٘ب سالمة, تاريخ الٌدكلة الزيانٌية بتلمساف ,ابن األ٘نر- 3
الٌصراع ,  خالد بلعريب؛132-41ص ص  ,2011, عآب اٞنعرفة للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, 1ط, زىرة البستاف ُب دكلة بين زياف, ٠نهوؿ

شعباف , 14ع,دار الغرب للٌنشر كالٌتوزيع:جامعة كىراف, ٠نٌلة اٜنضارة اإلسالمية- أسبابو كنتائجو- العسكرم الزيا٘ب اٞنريين
 ,- 190-185ص ص, 1431/2010,

. 84-82 ص ص, ىػ1323, تونس, 2ط, اٝنالصة النقٌية ُب أمراء إفريقية, أبو عبد اهلل الباجي اٞنسعودم- 4
- C.Fèraud, Conquète de Bougie par les Espagnols, Revue Africaine , N°12 , 
1868 ,OPU  , Alger ,1986, p247-249. 
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ككجدت الٌسلطة اٞنركزيٌة  نفسها , فأثقلوا كواىل السٌكاف بأنواع اٞنغاـر كالغصوبات, كتوٌطد سلطاّنم
 نازعٌنمقابل التزاـ شيوخ القبائل ّنساعدهتا ُب حركهبا ضٌد آب, ميرغمةن على االعرتاؼ بسلطتهم

. 1ككذا القبائل العدٌكة,  الوالٌة كاألمراء الطٌامعٌنللٌسالطٌن من
 : 2اٞنغربٌية احتالؿ اإلسبانٌيٌن للٌسواحل -2

 كبذلك استؤب,  الغارة على موانئوتشنُّ  ت سيفنهافراح,  أحواؿ اٞنغرب األكسطإسبانيا تاستغلٌ 
 ُب كَناية,  ـ1509/ىػ915ككىراف سنة, ـ1505/ىػ911 على اٞنرسى الكبًن سنةاإلسبانٌيوف 

كما حاكلوا التوٌسع ُب أرجاء . 3كميناء ىنٌن, ٍبٌ صخرة ألبنيوف اٞنقابلة ٞندينة اٛنزائر, ـ1510/ىػ915
 .كمزغراف, ـ1511/ىػ٣917نلكة تلمساف فهاٗنوا مستغاٖب سنة

كزعماء اٞندف اٞنستقٌلة إٔب تقدٙب فركض ,  الزيا٘ب كاٜنفصيينالٌسلطافكٌل من سارع كىكذا 
. 4كٜناكم كىراف كَناية,  ٞنلك إسبانياةالطٌاع

: اٜنكم العثما٘ب -3
كتربٌموا من البقاء ٓنت حكم ,  السٌكاف كالعلماء من فساد أحواؿ اٞنغرب األكسطاستاء
كسرعاف ما ٞنع اسم , 5فشٌكلوا رباطات كانت ّنثابة مراكز دفاع أمامٌية تقـو ُنماية الٌثغور, اإلسبانٌيٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .46ص6ج, التاريخ, خلدكفابن - 1
 الكثًن من اٞنستشرقٌن كبامرب٩نر كغراموف كشارؿ أندرم جولياف كلوسيا٘ب؛ غزك اإلمرباطورية االسبانٌية لسواحل اٞنغرب األكسط فٌسرم- 2

متجاىلٌن األطماع التوسعٌية لدل  ,على أنٌو رٌد فعل طبيعي ضٌد أعماؿ اٞنوريسكيٌن الذين أٌنذكا الٌسواحل اٞنغربٌية معاقل ٞنمارسة القرصنة
كبابوات  , أساقفة إسبانيا كعلى رأسهم خيمينس أسقف طليطلة مواقفككذا الٌنزعة الٌصلبيبٌية اليت ْنٌلت من خالؿ, اإلمرباطورية االسبانٌية

: ينظر.ركما 
-Grammont ,Histoire d ’Alger,  p1-1؛ Diego Suarez De Montanes  Traduction , 
A.Berbrugger, Mers el –Kebir, R. A, t.9,1865 ,p256-263  , 337. 

. 27ص, 1980, اٞنكتبة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, 1ط, تعريب عبد القادر زباديٌة, اٛنزائر ُب عهد رياس البحر, كليم سبنسر- 3
 .89-88ص ص ,2002, دار ر٪نانة:اٛنزائر, 1ط, موجز ُب تاريخ اٛنزائر, عمورة عمار-4

Braudel,  Les Espagnols et l'Afrique du nord de 1492 à1577,  R. A,  N°69, 1928,  
p223. 

, دار الٌنهضة العربٌية للطٌباعة كالٌنشر:بًنكت, 1ط ,ترٗنة ١نمود علي عامر, األتراؾ العثمانيوف ُب إفريقيا الشمالٌية, عزيز سامح الرت-  5
 .105ص ,1989
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 ُب إنقاذ الكثًن من تفانواكالذين , 1ال سيما عٌركج كخًن الٌدين, ( بربركسا) أبناء يعقوباألتراؾ كاإلخوة
كاستطاعوا أف يبٌثوا الٌرعب ُب  قلوب ملوؾ , كنقلهم إٔب سواحل اٞنغرب األكسط, مسلمي األندلس

فسارع سٌكاف , كما ٕنٌكنوا من االستيالء على العديد من سفن الٌنصارل احملٌملة باٞنؤف كالٌسلع, أكربا
ك بعد كفاة عٌركج حاكؿ خًن الٌدين تدعيم صٌفو بضٌم بالد اٛنزائر إٔب , اٛنزائر إٔب االستنجاد هبم

كما شهد , كبذلك دخل اٞنغرب األكسط مرحلة صراع شرس ضٌد القول الٌنصرانٌية, 2اٝنالفة العثمانٌية
ليحسم ىذا الٌصراع ُب األخًن , تنافسا بٌن العثمانيٌن ك سالطٌن اٞنغرب اإلسالمي كالٌزعامات احمللٌية

. ا  للخالفة العثمانٌيةمكيصبح اٞنغرب األكسط  تابعا سياس, لصاّب العثمانيٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كحٌبهما للجهاد  ,عيرفا بشجاعتهما,  كمعناه ذك الٌلحية الٌشقراء  على عٌركج كخًن الٌدين من أىل جزيرة ميدٕباأطلق لقب بربركس- 1

ٍبٌ , رفقة أخيهم إسحاؽ كاجملاىدين اٞنشارقة, كاٌتصال بسلطاف تونس ,توٌجها إٔب تونس حيي باشركا أعماٟنم بالبحر اٞنتوٌسط, البحرم
فرأل خًن الٌدين أف يربط نشاطو , كبدآ ُب توسيع نفوذىا إٔب أف استشهد عٌركج كإسحاؽ بتلمساف, كمنها إٔب اٛنزائر, انتقال إٔب جيجل

, 1ط,  ـ1792-1492حرب الثالٖنائة سنة بٌن اٛنزائر كإسبانيا ,  أ٘ند توفيق اٞند٘ب:نظرم. ـ1518بالٌسلطاف العثما٘ب سنة 
  158ص, الٌشركة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر

 -  Diego de Haedo,Histoire des rois d’Alger ,Traduirt de  Grammon,Alger:Grand-
Alger-livres, 2004,P11-19؛ Grammont, Histoire d ’Alger sous la domination 
Turque)1515-1830), Ernest leroux,1887,p20-28. 

زعيم إحدل قبائل الرٌتؾ اليت نزحت من سهوؿ آسيا الغربٌية إٔب , يرجع ظهور اٝنالفة العثمانٌية إٔب أرطغل بن سليماف شاه الرٌتكما٘ب - 2
كبعد كفاة أرطغرؿ سنة . كأقطعو األراضي, فجعلو على مقٌدمة جيشو, كقد قاـ أرطغل ّنساندة عالء الٌدين الٌسلجوقي, بالد آسيا الٌصغرل

فأصبح يلٌقب بعثماف , ـ1289/ىػ677كيفتح قره حصار سنة , كالذم استطاع أف يوٌسع نفوذه,  ًٌب تعيٌن ابنو عثماف خلفا لو, ىػ687
, فواصل فتوحو ُب آسيا الٌصغرل,  خال اٛنٌو لعثماف بك, كبعد مقتل عالء الٌدين الٌسلجوقي صاحب قونية, ك ضربت باٚنو العملة, بك

كبدأ العثمانٌيوف , ـ1336/ىػ736سنة ,  ٍبٌ خلفو أرخاف ابن عثماف بك ففتح قرٌه سي, ـ1317/ىػ717حيي فتح مدينة بورصة سنة 
١نٌمد فريد : ينظر. ـ1453إٔب أف فتحت القسطنطينٌية سنة , ىػ1361فأدرنة سنة , ليتٌم فتح أنقرة ُب عهد مراد األٌكؿ, يتوٌسعوف ُب أكربا

, ؛ خليل إيناٛنيك169-115ص ص, ـ1981, دار الٌنفائس:بًنكت, 1ط, ٓنقيق إحساف حقي, تاريخ الٌدكلة العلٌية العثمانٌية, بك
. 13ص, 2002, دار اٞندار اإلسالمي:بًنكت, 1ط, ترٗنة ٠نٌمد األرناؤكط, تاريخ الٌدكلة العثمانٌية من الٌنشوء إٔب اال٥ندار
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: أثر األكضاع السياسّية في شخصّية فقهاء المغرب األكسط

ك ما صًحبها من سوء لألحواؿ االقتصادية؛ عاقبةن كخيمة على , كاف ٟنذه األكضاع السياسٌية
ال سيما بعد الغزك اإلسبا٘ب , كتعطٌلت اٜنركة الٌثقافٌية, إٍذ خربت اٜنواضر العلمٌية, اٜنياة الٌثقافية

فيما فٌضل فقهاء آخركف البقاء , 2فهاجر بعض العلماء إٔب اٞنشرؽ كاٞنغرب.  1لسواحل اٞنغرب األكسط
كإقباال على , فرارا من الٌدنيا, ك جنح أكثرىم إٔب االنعزاؿ ُب الٌرباطات كاٝنلوات, ُب اٞنغرب األكسط

كاالبتهاالت ُب ظركؼ تكٌررت فيها مظاىر الظٌلم كالٌتعدم , مرٌددين أشعار التوٌسالت, اآلخرة
. 3كالٌتجاكزات

خصوصا الذين فٌضلوا مواجهة , كمع ذلك نلمس بعض اٞنؤثٌرات اإل٩نابٌية ُب شخصٌية الفقهاء
كالذين بسبب تبعٌية سالطينهم , فقد قوم نفوذىم؛ كيظهر ذلك بقٌوة عند علماء تلمساف, الواقع

ك . كحضور ٠نالس الٌشورل, كعقد الٌصلح, كف ّنهاـ عظيمةضطلعصاركا م, للمرينيٌن كاٜنفصيٌن
 كساطاهتم اٞنتكٌررة بٌن األطراؼ اٞنتصارعة ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن  إٔب  اكتساب ساعدهتم

.  كاإلٞناـ بالواقع, اٝنربة السياسٌية
كبذلك ظهرت , أٌما ُب اٞندف اٞنستقلة كالبوادم فكاف على العلماء ٓنٌمل عبء سياسة الرعٌيةك 

 . 4أنواع من سلطة الفقهاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ص ,2012, دار ىومة: اٛنزائر,(ـ1792-1505/ىػ1206-910) كآثارهالغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائرريٌة, عبد القادر فكاير- 1
. 378-365ص
 .44ص1ج ,تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب ,سعد اهلل- 2
. 87ص ,طبع دار البعي:قسنطينة ,دراسة سياسٌية عمرانٌية ثقافٌية, مدينة قسنطينة ُب العصر الوسيط ,عبد العزيز فيالٕب-  3
 ,قسنطينة ,جامعة منتورم ,ماجستًن, ( ـ1554-1236/ىػ962-633)السياسية الٌتعليمٌية للٌدكلة الزيانٌية  ,عبد اٛنليل قرباف-  4

. 46ص ,ـ2003-2004
ظهور اٜنٌكاـ اٛنهلة ىو الذم )):ع الفقهاء ّنهاـ سياسٌية ىو ظهور اٜنٌكاـ اٛنهلة؛ فيقوؿ اضطال أٌف سبب  اهلليرل أبو القاسم سعد 

كمصابيح الٌظالـ بينما األمر , كأصبح شعار العلماء ىو أٌّنم ٘ناة الٌدين, مٌهد الطٌريق للعلماء كي يكونوا كمستشارين كمشٌرعٌن كمفٌسرين
. 388ص1ج , تاريخ اٛنزائر الثقاُب, سعد اهلل :ينظر. ((ٓب  يكن كذلك حٌن كاف اٜنٌكاـ علماء كالعلماء حٌكاـ
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: المؤثّػرات االجتػماعيّػة  -ب

ألقت األكضاع السياسٌية اٞنتدىورة بظالٟنا على  األكضاع االجتماعٌية؛ فعلى اٞنستول السٌكا٘ب  
ىم مسلمو , ك أىٌم ىذه العناصر تأثًنا ُب شخصٌية الفقهاء, عرؼ اٞنغرب األكسط بركز عناصر جديدة

  .األندلس كاليهود كالعثمانٌيوف
 مسلمو األندلس :  

ليشهد أقصى ارتفاع لو مع , بعد ضياع اٞندف األندلسٌية تزايد عدد األندلٌسيٌن ُب اٞنغرب األكسط
ٍبٌ االضطهاد الٌديين الذم مارستو الكنيسة , ّناية القرف اٝنامس عشر اٟنجرم بسبب سقوط غرناطة

عملٌية ب البٌحارة األتراؾ كقاـ..2فهاجركا بأعداد ىائلة, 1الكاثوليكٌية من خالؿ ما عيرؼ ّنحاكم الٌتفتيش
كمدينة ,  مدنا جديدةكا شٌكل,تزايد أعدادىمؿكنتيجة , 3 إٔب بالد اٞنغرب األكسطندلسٌيٌننقل األ

 كمدينة البيليدة 4, -مدينة اٞنهاجرين األندلسٌيٌن من قشتالة كاألندلس كمن ثغور بلنسية- , القل
قٌدرت ّنائة كثالثٌن ألف , أٌما تلمساف ك كىراف فوفدت عليها موجات كبًنة من اٞنهاجرين, كغًنىا
. 6ـ ٥نو ٙنسة كعشرين ألف أندلسي1609 ك بلغ عددىم ُب مدينة اٛنزائر لوحدىا سنة ,5مهاجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستعملة شٌّت أساليب , عملت على تعميد مسلمي األندلس,  ظهرت ُب إسبانياىي ١ناكم كنسٌية, ١ناكم الٌتفتيش أك ديواف الٌتحقيق- 1

 (لورنيت) كثيقة أكردىا اٞنؤرٌخ اإلسبا٘ب"ّناية األندلس"كقد نقل ١نٌمد عبد اهلل عناف ُب كتابو ,  أبشع صور الٌتعذيب كالقتلتكمارس, اإلكراه
, 2ط, ١ننة العرب ُب  األندلس, أسعد حومد:ينظر. تضٌمنت طائفة من القواعد اليت سار علليها الٌديواف, خ  ديواف الٌتحقيقمؤرٌ 

. 348ص, 1988, اٞنؤٌسسة العربٌية للٌدراسات كالٌنشر:بًنكت
 ص ,ـ2007 ,دار األٌمة للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر ,1ط ,"مليانة-اٞنديٌة–اٛنزائر"تاريخ اٞندف الٌثالث ,عبد الٌر٘نن اٛنيالٕب- 2
. 77-76ص
. 52ص3ج, ـ2010, دار األٌمة للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر , تاريخ اٛنزائر العاـ,  عبد الٌر٘نن اٛنيالٕب-  3
 .362ص2ج, إفريقيا, مارموؿ-  4
ىجرة األندلسيٌن إٔب ,  عبد اجمليد قٌدكر؛59ص2ج ,"حاضر العآب اإلسالمي"ضمن  ,حملٌمد الطٌاىر بن عاشور, مصًن األندلسيٌن-  5

 جامعة :قسنطينة,  شهادة ماجستًن,كنتائجها اٜنضاريةخالؿ القرنٌن الٌسادس عشر كالٌسابع عشر اٞنيالديٌن  (اٛنزائر) اٞنغرب األكسط
 .165-164ص ص, األمًن عبد القادر

- H.-D-.De Grammont ,Histoire d ’Alger sous la domination Turque ,p3. 
, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط ,-مظاىر الٌتأثًن اإليبًنم كالوجود األندلسي باٛنزائر-دراسات أندلسٌية, ناصر الٌدين سعيدك٘ب-  6

. 23ص, ـ2003
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 ُب فقهاء اٞنغرب األكسط؛ إذ كاف ثريا بالعلماء  قد أثٌر العنصر األندلسيك٣نٌا ينبغي ذكره أفٌ 
 ساىم ىذا العنصر ُب نشر الوعي السياسي  كما, 1األمر الذم أثرل اٜنياة الثقافٌية, كاألدباء كالفقهاء

فهاىو عبد الٌر٘نن الٌثعاليب ك١نٌمد التواٌب ينٌبهاف سٌكاف اٞنغرب األكسط , لدل سٌكاف اٞنغرب األكسط
كما , 3 كىي اٞنعلومة اليت استقياىا من قبل بعض األندلسٌيٌن2إٔب استعدادات الٌنصارل لغزك بالدىم

. 4أٌف ىؤالء األندلسيٌن قد جاءكا بنوازؿ جديدة فتحت باب الٌنقاش كاالجتهاد
 اليهػػػػػػود :

 ُب شاركواك, ألٌّنم أٍثركا اٜنياة الٌثقافٌية كالفكريٌة,  كاف أثر مسلمي األندلس ُب الغالب إ٩نابيالقد
أك يهود , أٌما اليهود؛ كىم إٌما من السٌكاف األصليٌن, إيقاظ الٌشعور باٞنسؤكلٌية ُب نفوس الفقهاء

فإٌّنم أشعلوا شرارة , كاند٠نوا مع السٌكاف بسرعة, كالذين توٌزعوا ُب مدف اٞنغرب األكسط, 5األندلس
ىم مهاـ جباية مؿإك أهسندت , الٌسخط ُب نفوس الفقهاء؛ كذلك أٌّنم قد قوم نفوذىم ك التذٌمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظم الدٌر كالعقياف ُب -أبو عبد اهلل التنٌسي ككتابو,  بوعنيين سهاـ؛63ص2ج, "حاضر العآب اإلسالمي"ضمن , شكيب أرسالف-  1

قسم اٜنضارة :جامعة كىراف, رسالة ماجستًن ,بياف شرؼ بين زياف كذكر ملوكهم األعياف كمن ملك من أسالفهم فيما مضى من الٌزماف
إسهاـ العلماء األندلسيٌن ُب اٜنركة العلمٌية بتلمساف خالؿ القرف الٌسابع ,  عبد القادر بوباية ؛25ص, ـ2009-2008, اإلسالمٌية

عدد خاص بتلمساف عاصمة الٌثقافة - , ـ2011   ,2عدد, جامعة كىراف , ٢نترب البحي الٌتار٫ني, ٠نٌلة عصور اٛنديدة, اٟنجرم
 .171-159ص, -االسالمٌية

-208ص 1ج,ـ2009, عآب اٞنعرفة, 3ط, أُناث كآراء:نشرىا أبو القاسم سعد اهلل ضمن, رسالة عبد الٌر٘ناف الٌثعاليب ُب اٛنهاد-  2
تاريخ ٓنرير كىراف من االحتالؿ االسبا٘ب خالؿ القرف الثٌامن عشر " ضمن , ٓنقيق ٢نتار حسا٘ب, الٌرحلة القمريٌة,  ابن زرفة؛ 211

. 233ص , ـ2003 ,٢نرب اٞنخطوطات :جامعة اٛنزائر, "اٞنيالدم من خالؿ ٢نطوطتٌن
 .من ىذا البحي151 -150ص ص : ينظر- 3
الٌسلطنة  ,١نٌمد العركسي اٞنطوم :ينظر.  من سلبٌيات تواجد األندلسٌيٌن باٞنغرب األكسط ىو إذعاّنم لتيار التصٌوؼلعلٌ :   مالحظة- 4

. 214ص  ,ـ1986 ,دار الغرب اإلسالمي: بًنكت ,اٜنفصٌية تار٫نها السياسي كدكرىا ُب اٞنغرب اإلسالمي
كالذين ,  كىم الذين توافدكا إٔب مشاؿ إفريقيا بعد إنشاء اٞندف الفينيقٌية على الٌسواحل؛ ييعرفوف بالٌتوباشيماألصلٌيٌن  اٞنغرب األكسطيهود- 5

ك اليهود الذين جاؤكا بعد الفتح , يضاؼ إليهم بعض القبائل الرببريٌة اٞنتهٌودة, كالبيزنطٌية, كالوندالٌية, استمٌر نفوذىم خالؿ العهود الٌركمانٌية
 كاستقٌركا ببالد ,ىاجركا من شبو اٛنزيرة اإليبًنيٌة,  كىم من أصوؿ إسبانٌية كبرتغالٌية؛كيقابلهم اليهود اٞنيغورشيم, اإلسالمي لبالد اٞنغرب

ٍبٌ استمٌرت ىجرة اليهود , ـ1496, ـ1492, ـ1391خالؿ سنوات , اٞنغرب بعد صدكر قرارات الطٌرد ُب كٌل من إسبانيا كالربتغاؿ
٤نول : ينظر.باليهود الفر٤نة عرفوا, إثر كصوؿ عناصر جديدة من اليهود األكربيٌن, طيلة القرنٌن الٌسابع عشر كالثٌامن عشر اٞنيالديٌن

جامعة ,  شهادة ماجستًن, احملاكم الشرعٌيةالتمن خالؿ سج (ـ1830-ـ1700)طائفة اليهود ّنجتمع مدينة اٛنزائر, طوباؿ
. 41-40  ص ص,ـ2005-2004, كاالجتماعيةكلٌية العلـو اإلنسانٌية :اٛنزائر



(16ّ-15/ٖـ10-9)م يف فكٗا٤ املػضب األٚعط : ايفضٌ األٍٚ  

ت ٚاملها١ْاملؤثضا  

16 
 

كسط دعم من , ك بدأكا يشٌكلوف طبقة أرستقراطٌية, 2كصارت ٟنم اليد الٌطؤب على اٞنسلمٌن, 1األمواؿ
ذ أعوانا من قد اٌتخ 4؛ فها ىو الٌسلطاف عبد الواحد بن ١نٌمد بن تاشفٌن الزيا٘ب3الٌسالطٌن كالواٌلة

. 5اليهود ٛنباية األمواؿ
,  دفع ىذا األمر ببعض أىإب اٞنغرب األكسط إإٔب نعت حكم الزيٌانٌيٌن بأقذع األكصاؼ

أماـ مرأل كمسمع من  , دكلة بين زياف بأٌّنا سلطة يهودؿ أحد مريدم أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب كوصف
ك ىو ما دفع , كما تذٌمر سٌكاف تلمساف من تصٌرفات اليهود. 6 الذم ٓب ينطق ببنت شفاهشيخو

ىا إٔب تأييد ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي ُب نازلة يهود توات ألٌف فساد أمرىم قد عٌمت بو ئأكثر  فقها
 ما يوحي هبذا الٌشعور 7ُب جواب الفقيو أيب عبد اهلل ١نٌمد بن عبد اهلل بن عبد اٛنليل التنسيؼ. البلول

,  -أم اليهود - , إالٌ أٌّنم)): قاؿ ُب معرض جوابو عن نازلة يهود تواتإذالٌشعور اٞنتذٌمر من اليهود؛ 
تزيٌوا بأفخر زٌم اٞنسلمٌن؛ إذ كانوا , عليهم من جفاة العرب كطغاهتمر ٞنٌا كجدكا الٌسعة عند من ال ينك

.  8((جرب اهلل صدع اإلسالـ؛ فإٌف قلوب اٞنلوؾ بيده, ال يفعلوف ذلك ُب اٜنواضر
ك ييدعى باٞنختارم اليهودم  الذم أسلم  كخدـ ُب ٗنلة شرط , كُب قسنطينة قاـ أحد اليهود

 كخالفو ابن ١نجوبة أبو ,فأفّت جٌد عبد الكرٙب الفٌكوف بقتلو صّلى اهلل عليه وسّلم  ١نٌمدو بسٌب الٌنيب, األمًن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظاىرا  ,فيتؤٌب اٞنسلم نصرا٘ب كيهودٌم كخارجٌي ك٪نيطوف بو فيفٌتشونو من رأسو إٔب قدمو)):يشًن ابن مرزكؽ ُب مسنده إٔب ذلك فيقوؿ- 1
-كحٌّت الٌنساء يوكل هبٌن يهوديات يفٌتشنهٌن كيدخلن يٌديهن, من الٌسلع اليت يوٌظف عليها مغـر من اٞنغاـر ,كباطنا ٞنا عسى أف يدخل بو

 اٞنسند الصحيح اٜنسن ُب :ينظر ((ككاف ىذا العمل ُب تلمساف كأعماٟنا, كُب ىذا من الٌشناعة كالبشاعة ما ال ٫نفى, إٔب ٜنومهنٌ - كذا
. 285 ص,ـ1981,الٌشركة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر ,ماريا خيسوس بيغًنا, دراسة كٓنقيق ,مآثر موالنا أيب اٜنسن

جامعة األمًن عبد , ٠نٌلة اآلداب كالعلـو اإلنسانية  ,كاقع اليهود ُب اٞنغرب األكسط من خالؿ الٌنصوص الفقهٌية اٞنالكٌية, سناء عطايب- 2
. 199-171ص ص, 2011, 12عدد, القادر

. 20ص2ج,كصف إفريقا, حسن الوزٌاف- 3
.ىػ827كدامت أيٌامو إٔب غاية,  ىػ814 تؤٌب اٜنكم سنة - 4

نسخة مصٌورة عن , زبدة الٌتاريخ كزىرة الٌشماريخ, ابن األعرج :نقال عن ,  78ص, اجملاعات كاألكبئة ُب اٞنغرب األكسط,  مزدكر ٚنٌية- 5
. أ170,3/96رقم , اٝنزانة اٜنسينٌية بالرٌباط

 ؛اٞنكتبة الوطنٌية, ٢1708نطوط رقم, 7كرقة , الصٌباغ, بستاف األزىار ُب مناقب زمـز األبرار كمعدف األنوار, ١نٌمد بن ١نٌمد الصٌباغ- 6
. 34ص1 ج,ـ2009, بئر توتة:اٛنزائر ,منشورات اٜنضارة, تاريخ الٌدكلة الزيانٌية, ٢نتار حسا٘ب

. 249-235ص ص2ج, اٞنعيار,  الونشريسي: ينظر.كىو تصحيف, ُب اٞنعيار اٞنعٌرب مكتوبة الشسي-  7
. 249-235ص ص2ج, اٞنصدر نفسو-  8
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كأصٌر الٌشيخ على قتلو ٍبٌ نػيٌفذ قولو بعد طوؿ , زكريا بإيعاز من الوإب كالشُّرط الذين قالوا بعدـ قتلو
 .1جدؿ كصخب

بل ,  فحسبعلى بالد اٞنغرب األكسط مقتصراكالذم ٓب يكن نفوذ اليهود كىكذا تزايد نفوذ 
فاس كغًنىا؛ فقد قامت ثورة أىإب فاس على الٌسلطاف اٞنريين أيب ؾمشل أغلب مدف اٞنغرب اإلسالمي 

كاستعالء ىاذين اليهودٌيٌن , بعد قيامو بتولٌية اليهوديٌن ىاركف كشاكيل, ١2نٌمد عبد اٜنٌق بن أيب سعيد
- ىػ896)ككانت ىذه الٌثورة سببا ُب إسقاط دكلتو سنة,  كانتهاكهما حيرمة اٞنسلمٌن,على أىإب فاس

. 3(ـ1464
كٞنٌا توٌطدت أقداـ العثمانٌيٌن ُب اٞنغرب األكسط ُب منتصف القرف الٌسادس عشر 

كلعٌل , 4ة تنشيط اٜنركة الٌتجارمٌ ك,  قاموا باستعماؿ اليهود ُب صٌك العملة(ـ16/ىػ10)اٞنيالدم
كأيضا نظًنا حملالفة يهود اٞنغرب األكسط للعثمانٌيٌن , استعماؿ العثمانيٌن لليهود ىو راجعه إٔب  خربهتم

.  5بدافع االنتقاـ من مذابح ١ناكم الٌتفتيش, إسبانياُب حرهبم ضٌد 
 6العثمانيّػػػػوف  : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الغرب :بًنكت ,1ط , أبو القاسم سعد اهلل:ٓنقيق ,منشور اٟنداية ُب كشف حاؿ من اٌدعى العلم كالوالية ,عبد الكرٙب الفكوف- 1

. 64ص ,ـ1987,اإلسالمي
ىذا الٌسٍلطاف ىيوى آخر ميليوؾ بين عبد اٍٜنق من بين مرين كىىيوى أطوٟنم ميدىة كأعظمهم ١ننة كىشٌدة كىىيوى أىبيو  )):قاؿ أبو العباس الٌناصرم- 2

١نيىمَّد عبد اٍٜنق بن أيب سعيد عيٍثمىاف اٍبن أيب اٍلعىبَّاس أىٍ٘ند بن أيب سىآب إًبٍػرىاًىيم بن أيب اٍٜنسن علٌي بن أيب سعيد عيٍثماف بن أيب يوسف 
كىُب أىيَّامو ضعف أمر بين مرين جدا كتداعى ًإٔبى اال٥نالؿ , أمو علجة إصبنيولية على مىا ذكره منويل, يىعقوب بن عبد اٍٜنق الزناٌب اٞنريين

 .95ص4ج, اإلستقصا, أبو العباس الناصرم. بعد أف ثارت عليو الرعية, ىػ869كقد توُب قتيال سنة , ((كىكىافى التَّصىرُّؼ للوزراء كاٜنجاب
مكتبة الٌرشاد للطٌباعة كالٌنشر  ,1ط ,-اإلطار اٞنعرُب كالٌتعامل مع اٞنكانٌية–الفقيو اٞنصلح ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي , أ٘ند اٜنمدم- 3

. 126ص ,ـ2012, اٛنزائر ,كالٌتوزيع
 .45ص, طائفة اليهود ّنجتمع مدينة اٛنزائر,  ٤نول طوباؿ- 4

-Diego de Haedo,Topographie et histoire générale d’Alger  ,"la vie à Alger au seizième 
siècle,Traduir par  Berbrugger et Monnereau ,Alger: Grand-Alger -livres , 2004,p123-  127 . 

. 17-16ص ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل-  5
بينما يرل أبو القاسم سعد اهللٌ أٌّنم ليسوا ٢نتٌصٌن , مارموؿ كغًنىم من الكٌتاب اٞنسيحيٌن لقب األتراؾ دك كيطلق عليهم ىام-  6

ذلك أٌف الوجق ,من اٝنطأ إطالؽ اسم األتراؾ على الوجق كأىل الٌسلطة خالؿ العهد العثما٘ب ُب اٛنزائر)): :بالعنصر الرٌتكي حيي يقوؿ
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والٌن للخالفة دً مع ّناية القرف الٌتاسع كبداية القرف العاشر اٟنجرٌيٌن ؽ
ي
ـ العديدي من اٞنشارقة اٞن

خصوصا بعد ضٌم ,  قصد ٣نارسة اٛنهاد البحرم ضٌد الٌسفن األكربٌيةالعثمانٌية إٔب بالد اٞنغرب األكسط
. 1كقضائها على دكلة اٞنماليك, اٝنالفة العثمانٌية ٞنصر

 قٌوة كبحت أطماع ميكٌونٌن بذلك,  مارس ىؤالء العثمانٌيوف اٛنهاد البحرم ضٌد الٌنصارلكىكذا
. (ـ1516/ ىػ920)خصوصا بعد سنة,  اسبا٘بإ

كيبالغوف ُب االعتقاد ُب , كيسلكوف الٌطريقة القادريٌة,  كاف ىؤالء العثمانيوف أحناؼ اٞنذىبلقد 
, كىو ما جعل الفقهاء ينفتحوف على اٞنذىب اٜننفي, ك ُب تعظيم رجاؿ التصٌوؼ,  اٞنتصٌوفة

. 2كف لسلطة اٞنتصٌوفةضعكيخ
 

 :الفقهاء كتشكيلة مجتمع المغرب األكسط
, كانت تلمساف باعتبارىا حاضرة ملك بين زياف ٓنظى بإشراؼو مباشر من قبل الٌسلطاف الزيا٘ب

أبناء أٌما اٞندف األخرل فكانت تدار من طرؼ الوالٌة الزيانيٌن  الذين ىم ُب غالب األمر ليسوا من 
أٌما . ت فرقان  من أطماع  األمراءم الزيٌانٌيٌن كانوا يتحاشوف تولٌية أبناء ىذا البكذلك أفٌ ,  الزيا٘بالبيت

                                                                                                                                                                       

كلكٌنها ٗنيعا تٌتفق ُب الوالء لإلسالـ   ,كىو هبذه الٌصفة كاف يضٌم أجناسا ٢نتلفة الٌلساف كالعرؽ كاٛنغرافية  ,كاف يتكٌوف من عثمانٌيٌن= 
. 139ص1ج ,تاريخ اٛنزائر الثقاُب, سعد اهلل :ينظري .((كالٌسلطاف

-Diego de Haedo,Topographie et histoire générale d’Alger, Op cit , p55-57 
كما تذىب معظم كتب الٌتاريخ؛  (ـ1516- ىػ920)فمن اٝنطأ أف نٌبدأ تاريخ اٛنزائر العثما٘ب سنة  )):يقوؿ أبو القاسم سعد اهلل -  1

العثما٘ب " رحلة بيرم رايس"كإذا عدنا إٔب , ىػ897كال سيما منذ سقوط غرناطة سنة , فهو يعود ُب اٜنقيقة إٔب أكاخر القرف الٌتاسع
اربوف , يتعاملوف معهم, كال سيما رجاؿ الٌدين, كجدنا العثمانيٌن كانوا على صلة بأىل اٞندف الٌساحلٌية اٛنزائريٌة, كبعض الٌنصوص احمللٌية ك٪ني

  .137ص1ج , اٞنرجع الٌسابق,سعد اهلل:ينظر(. (معهم العدٌك اٞنشرتؾ
: نظرم.الذم كاف كماؿ رايس كبًنم رايس يقٌدسانو ,كرباط سيدم ١نٌمد التواٌب ,كف ٪نرتموف أصحاب الرٌباطاتكاف العثما٘بٌ -  2

. 108-105ص ص, األتراؾ العثمانيوف ُب إفريقيا الشمالٌية, عزيز سامح الرٌت -  
- Mantran Robert. La description des côtes de l'Algérie dans le Kitab-i Bahriye de Pirî 
Reis, Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°15-16, 1973 ,P163-
164. 
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كاليت ,  اٞنناطق الٌتابعة للٌدكلة اٜنفصٌية مثل َناية كقسنطينة  فكانت تيداري من طرؼ األمراء اٜنفصٌيٌن
.  كانت كثًنا ما تشهد ١ناكالت االنقالب على سلطاف تونس

 1كيديرىا أحد الٌزعماء احمللٌيٌن كإمارة الٌثعالبة, كاف ىناؾ مدف تعيش حالة من االستقالؿكما 
كقد تزايد ىذا الٌنوع من اٞندف ُب أكاخر القرف الٌتاسع اٟنجرم .  بإقليم ٠نانة2كإمارة تنس كإمارة كوكو

 ًٌب حييي ,   الٌنصف الثٌا٘ب من القرف العاشر اٟنجرمليستمٌر إٔب. 3بسبب ضعف اٜنفصٌيٌن كالزيانيٌن
. كتشكٌلت إيالة اٛنزائر, توحيد اٞنغرب األكسط

رجاؿ ؿأك , كانت ٔنضع لشيوخ القبائلؼ األرياؼ كأٌما ؛ كاف حاؿ مدف اٞنغرب األكسطىكذا
كُب . 4أٌما رجاؿ الٌطرؽ فكانوا ٫ندموّنم طواعٌية, ك كاف السٌكاف ميلزموف ِندمة شيوخ القبائل, الٌطرؽ

خصوصا , أكاخر القرف الٌتاسع اٟنجرم صار اٜنفصٌيوف كالزيٌانيوف يتغاضوف عن تصٌرفات شيوخ القبائل
, كمستنزفا لقٌوهتا, كمنهكا ٛنيوشها الٌنظامٌية, إذا علمنا أٌف قتاؿ ىذه القبائل كاف مكٌلفا ٝنزينة الٌدكلة

. 5كال يكوف إالٌ ّنحالفة قبائل أخرل سرعاف ما ستعمل على بٍسط نفوذىا على حساب الٌدكلة
", الحضر" كسٌكاف اٞندينة" البدك" كاف سٌكاف اٞنغرب األكسط منقسموف بٌن سٌكاف الٌريفك

ك أثٌر , كبقي األمر على حالو أيٌاـ اٜنكم العثما٘ب, ككانت اٟنٌوة بٌن سٌكاف الٌريف كسٌكاف اٞندينة كبًنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, التاريخ,  خلدكفابن: ينظر.اليت بسطت نفوذىا على سهل متيجة كجزائر بين مزغنة, الٌثعالبة بطن من بطوف قبائل اٞنعقل العربٌية-  1
. 43ص3ج, دار الغرب االسالمي:بًنكت, تاريخ اٛنزائر ُب القدٙب كاٜنديي,   مبارؾ اٞنيلي؛85ص6ج

- Grammont ,Histoire d ’Alger ,p43. 
حيي توٌجو أ٘ندبن القاضي إٔب قرية األربعاء نايت إيراثن , ـ1510 ٞندينة َناية سنةٌيٌنتأٌسست ىذه اإلمارة إثر احتالؿ اإلسباف- 2

كقد تذبذب موقف , كيلومرتات عن عٌن اٜنمااـ بقبيلة آيت ٪نى8كمنها انتقل إٔب القرية كوكو اليت تبعد ّنسافة , بقبيلة آيت  ٪نٍن أكرير
. 134ص,  اٛنزائريٌةؿاإلسبا٘ب للٌسواح الغزك,  عبد القادر فكاير: ينظر.كمرٌة يقاتلوّنم, فمرٌة ٪نالفوّنم, أمرائها من العثمانٌيٌن

كىو األمر الذم دفع بشارؿ أندرم جولياف إٔب كصف  الرٌتكيبة السياسٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط آنذاؾ  بالفسيفساء اليت يستشٌف  - 3
تعريب ١نٌمد مزٌإب كالبشًن بن  ,تاريخ إفريقيا الٌشمالية, شارؿ أندرم جولياف: ينظر. اٞنالحظ تنٌوعها دكف أف يقدر على الٌتدقيق ُب شأّنا

. 321ص, 1983, الٌدار الٌتونسٌية للٌنشر:تونس ,2ط ,سالمة
. 157ص1ج ,تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب ,سعد اهلل- 4

اٞنؤٌسسة الوطنٌية :اٛنزائر ,- من الفتح إٔب بداية اٜنكم العثما٘باإلسالميالعهد –اٛنزائر ُب الٌتاريخ ,رشيد بوركيبة كآخركف- 5
 .471-467ص ,ـ 1984,للكتاب
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كجعلهم يتذبذبوف ُب كالءاهتم ُنسب نظرهتم ك , ىذا الٌنسيج االجتماعي ُب شخصٌية  الفقهاء
. كبذلك أضحى الفقهاء ١نٌل ْناذبات اجتماعٌية, 1كما يراعونو من مصاّب, اجتهاداهتم

 كما شهدت اٜنياة االجتماعية ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن العديد من مظاىر 
كىو األمر الذم أنتج بيئة ٓنمل , كذيوع البدع كالعادات الفاسدة, كاالعتقاد ُب األموات, اال٥نطاط

. كالذم تغلغل إٔب أعماؽ شخصٌية الفقهاء, 2بذكر اال٥نطاط الفكرم

: ايفكٗا٤ ٚاألطَات االدتُاع١ٝ                            

كاليت , (ىػ10-9)عرؼ اٞنغرب األكسط عٌدة أزماتو اجتماعٌية كاجملاعات كاألكبئة خالؿ القرنٌن 
كتقدٙب بعض الٌرخخ؛ , كىو ما دفعهم إٔب البحي عن ٢نارج فقهٌية, 3كانت تشغل باؿ الفيقهاء

كصرؼ ٖننها عليهم زمن الشٌدة خوفا عليهم من , كرتخيصهم بيع بعض األراضي احملٌبسة على الفقراء
كأجازكا الٌتسعًن إذا ْناكز التٌجار حدكدىم ُب , كما أفتوا ُنرمة االحتكار زمن اجملاعات, اٟنالؾ جوعا
. 4رفع األسعار

, كانت ال ترقى إٔب تقدٙب حلوؿ طبٌية,  الٌتاسع كالعاشرين شخصٌية فقهاء القرفمع ذلك فإفٌ ك
,  حملٌمد بن يوسف السنوسيشرح رجز ابن سيناـ تشهد ىذه الفرتة أٌم تأليف ُب الطٌب عدا كتاب فل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كدخوؿ الفقهاء ُب الٌصراع بٌن الرٌيف   ,يشًن أبو القاسم سعد اهلل إٔب تذبذب مواقف الفقهاء اٌْناه أصحاب الٌسلطة ُنسب اٞنصاّب-  1

. 17-16ص ص ,كاٞندينة ُب مقٌدمة منشور اٟنداية
: حوؿ ىذا اٞنوضوع ينظر- 2

 -  DIEGO DE HAEDO,TPOGRAPHIE ET HISTOIRE GéNéRALE 
D’ALGER "LA VIE à ALGER AU SEIZIèME SIéCLE",TRADUIR PAR 
BERBBRUGGER ET MONNEREAU,  3éd , Grand-Alger-livres,  Alger,  2004  
,P112-123.  

فتصاغرت  ,ة اٞنظٌفرة كبلغين ما كاف باٜنضرة العلٌية من الٌداءباحمللٌ  (1468/ىػ873)كٞنٌا كنت عاـ ثالثة كسبعٌن)):يقوؿ ١نٌمد الرٌصاع- 3
نٌخ جديد حوؿ األندلس طبع بعنواف  (1481/ىػ886)األجوبة التونسٌية على األسئلة الغرناطٌية:نظر م .((نفسي فكنت ُب كرب شديد
. 117ص ,ـ2007,دار اٞندار اإلسالمي: بًنكت ,1ط ,ٓنقيق كدراسة ١نٌمد حسن ,كإفريقية قبيل سقوط غرناطة

 .148-147ص ص ,اجملاعات كاألكبئة ُب اٞنغرب األكسط ,مزدكر ٚنٌية- 4
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فمحٌمد الرٌصاع يذكر دكف أدٗب انتقاد عن ابن , بل بات بعض الفقهاء ييسا٨نوف ُب تفٌشي اٝنرافات
كقاؿ أٌّنا من أٚناء , "إنومي دكمي مر بطرم كنا سنداـ ٣نوا بنطاس "عرفة أنٌو كاف يتداكل بألفاظ 

 .1اهلل
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 119ص,  األجوبة التونسٌية,١نٌمد الرٌصاع- 1
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 :المؤثّػرات الّدينيّػة كالفكريّة-    ج

فاٞنرجعٌية الٌدينٌية , من بٌن أبرز اٞنؤثٌرات كقعا على شخصٌية الفقهاء؛ اٞنؤثٌرات الٌدينٌية كالفكريٌة
لفقهاء اٞنغرب األكسط خالؿ القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن قد تلٌخصت ُب الفقو اٞنالكي كالعقد 

المرشد المعين على "كىي اليت يعرٌب عنها ابن عاشر ُب منت , األشعرم على طريقة اٛننيد الٌسالك
:  بقولو"الّضركرم من علـو الّدين

 يف عكز  األؽــــعضٟ ٚيف فك٘ َايو               

 1 ٚيف طضٜك١ اجلٓٝز ايّغايـــــو                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 4ص, ىػ1347, مطبعة الكماؿ:مصر, 1ط ,مورد الٌشارعٌن ُب قراءة اٞنرشد اٞنعٌن, عبد الٌصمد كٌنوف- 1
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 :مذىب اإلماـ مالك   -
كىو اٞنذىب الذم تعٌد أصولو أحد , 1 عموما ّنذىب اإلماـ مالك اإلسالميتشٌبي فقهاء اٞنغرب

 اليت حاكلت أف تيزا٘نو ُب مناطق الفقهٌية كحٌّت العقديٌةاألسباب الٌرئيسة ُب صموده أماـ اٞنذاىب 
 رغم تأييد ىؤالء للمذىب استطاع اٞنذىب اٞنالكي أف يفرض نفسو أيٌاـ دكلة العبيدٌيٌنؼ. 2نفوذه

ليعود , 4األخًنرغم تأييد الٌسلطة اٞنوحديٌة ٟنذا 3كما استطاع أف ينتصر على اٞنذىب الظٌاىرم, اٜننفي
. 5اٞنذىب اٞنالكي إٔب سالف  نشاطو عقب اّنيار دكلة اٞنوحدين

منذ عهد طويل كانوا قد جنحوا إٔب الٌرأم القاضي بغلق باب ك ؛ فقهاء اٞنغرب األكسطكلكنٌ 
ٓب يكن ُب مغربنا ىذا كٌلو ُب القرف اٝنامس فضال عن )):كىو ما يصرٌح بو ابن مرزكؽ بقولو, االجتهاد

ىذه مسألة فرضها )): كيعٌقب اٞنازك٘ب بقولو. 6((الثٌامن ٠نتهد ُب األحكاـ الشرعٌية مستقٌل فيها برأيو
 7(.(أىل األصوؿ فقالوا اختلف ىل ٫نلو الٌزماف عن ٠نتهد أـ ال

فعكف الكثًن منهم على كتب , 8 إٌف الرٌكوف إٔب الٌتقليد أثٌر سلبا على شخصٌية الفقهاء العلمٌية
 .9الفركع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-العٌن ,1ط ,١نٌمد اٞنختار ١نٌمد اٞنامي؛ - خصائصو كٚناتو مدارسو كمؤٌلفاتو- اٞنذىب اٞنالكي :نظرمحوؿ اٞندرسة اٞنالكٌية باٞنغرب - 1

. 127-93ص, ـ2002, مركز زايد للٌثرات كالٌتاريخ-:اإلمارات العربٌية اٞنٌتحدة
. 2ج, ـ2002, جامعة اإلماـ ١نٌمد بن سعود, 1ط ,-أدلٌتو الٌنقلٌية  –أصوؿ فقو اإلماـ مالك , عبد الٌر٘نن بن عبد اهلل الٌشعالف- 2
 ت(ظهر ُب القرف الثٌالي اٟنجرم باٞنشرؽ  على يد داكد الظاىرم ,كإتباع ظواىر الٌنصوص  ,ىو مذىب يقـو على إنكار القياس- 3

أ٘ند :نظرم. كانتصر لو كصار لو أتباع ,(ىػ456ت) ,أحياه باألندلس إماـ الظاىريٌة ابن حـز األندلسي ٍب , كالذم عاش ببغداد(ىػ270
. 1990, دار قتيبة للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:بًنكت ,1ط ,اٞندرسة الظٌاىريٌة باٞنشرؽ كاٞنغرب ,بكًن ١نمود

. 37ص  ,1989, دار توبقاؿ للٌنشر :الٌدار البيضاء ,1ط ,حضارة اٞنوٌحدين ,١نٌمد اٞننو٘ب- 4
جامعة , رسالة ماجستًن ,العلـو الدينٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط خالؿ القرف الٌتاسع اٟنجرم اٝنامس عشر ميالدم, ١نٌمد بوشقيف- 5

. 19-14ص ,ـ2004-2003 ,كلٌية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعٌية:تلمساف
. 312ص3ج,2004 ,٢نرب اٞنخطوطات: جامعة اٛنزائر,ٓنقيق حسا٘ب ٢نتار ,الٌدرر اٞنكنونة ُب نوازؿ مازكنة ,٪نٍن اٞنازك٘ب-  6
. 313  -312ص ص3ج,اٞنصدر نفسو- 7
:  ينظر.((...كإف كاف من ذيًكر من أىل الٌتقليد كما ىو الغالب من حاؿ أىل العصر )): قاؿ الفقيو أبو العباس أ٘ند بن زكرم- 8

 .8ص12ج, اٞنعيار, الونشريسي
كقد , كما كاف اٜناؿ ُب اٞنشرؽ إذ ذاؾ, العلم كقف إذ ذاؾ عند مستول اٛنمع كاٜنفظ كالٌتكرار كال زيادة )):يقوؿ حسٌن مؤنس  -9

كٓب تعد  ُب دكائر العلماء ىذه الشخصٌيات اٛنليلة العامرة اليت جعلت للفقو ُب , ذىبت مع أمس الٌدابر أيٌاـ العلماء اجملتهدين اٞنبتكرين
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كانت اٞنرجعٌية اٞنالكٌية ىي اٞنتحٌكمة ُب فتاكل الفقهاء السياسٌية كسلوكٌياهتم خالؿ القرنٌن الٌتاسع 
كمسائل , 1كيظهر ذلك مثال من خالؿ رأم فقهاء اٞنغرب األكسط ُب مسألة احملاربٌن, كالعاشر اٟنجرٌيٌن

كطاعة كيالة األمور ُب ,  كفتاكيهم القاضية بوجوب اعتزاؿ الفنت, اإلمامة كالعالقة بٌن الرٌاعي كالرعٌية
.  2كعدـ إعانة اٝنارجٌن على الٌسالطٌن, اٞنعركؼ

, سئل مالك عن الوإب إذ قاـ عليو قائم)):كمن بٌن ىذه الٌنصوص ما كرد عن ابن القاسم أنٌو 
أٌما مثل عمر بن عبد العزيز :))ككاف جواب اإلماـ مالك, ((طلب إزالة ما بيده ىل ٩نب علينا الٌدفع عنو

كما ثبت عن , ((ٍبٌ ينتقم من كليهما, ينتقم اهلل من ظآب بظآب, كدعو كما يريد, فنعم كأٌما غًنه فال
الٌصواب ُب الفتنة أف ال يعاف فيها )):٪نٍن بن ٪ني قولو عٌما يصحب القياـ على الٌسالطٌن من الفنت 

, كمثل ىذه الٌنصوص, 3((كمن أٌب ُب بيتو تراد نفسو كمالو فليدفع عنهما, بشيء كال ٫نرج فيها
كاليت كانت ُب , يفٌسر مسالك ىؤالء الفقهاء أماـ الٌسالطٌن, كاالعتماد عليها ُب الفتاكل ك الٌنوازؿ

االحرتاـ عند :حقوؽ األمراء علينا ٙنسة )):الغالب ال ٔنرج عن رأم أ٘ند زٌركؽ  اٞنتمٌثل ُب قولو 
كالٌدعاء ٟنم ّنا يصلحهم كيصلح ,  كالٌسمع كالطٌاعة ألمرىم, كالٌتعظيم كاإلكراـ عند لقائهم, ذكرىم

. 4((كالٌنصيحة ٟنم بقدر اإلمكاف ُب عٌن نصحهم, األٌمة من شأّنم

                                                                                                                                                                          

, أك مصٌنفوف ٗنٌاعوف يأخذكف من ىنا كيضعوف ىناؾ, كٓب يعد أمامنا إالٌ علماء فركعٌيوف مقٌلوف...الغرب دكلة تضارع دكؿ الٌسالطٌن
كيلقوف األحكاـ جزافا دكف نظر إٔب ظرؼ , ك٫نطئوف ُب القياس أك يتعٌسفونو, كيقيسوف نوازؿ أيٌامهم على سوابق كقعت ُب القركف األكٔب

بور ,  "أسىن اٞنتاجر ُب بياف أحكاـ من غلب على كطنو الٌنصارل كٓب يهاجر"مقٌدمة ٓنحقيق , حسٌن مؤنس:ينظر. ((طارئ أك حاؿ متغًٌنة
 .10-7ص ص , ـ1996, مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية:سعيد

 ,1ط ,ٓنقيق ١نٌمد اٜنبيب ىيلة ,"جامع مسائل األحكاـ ٞنا نزؿ من القضايا باٞنفتٌن كاٜنٌكاـ"  نوازؿ الربزٕب,أبو القاسم الربزٕب- 1
. 178ص6ج , 2002,دار الغرب االسالمي:بًنكت

. ـ1979-ىػ 1399, للكتابالٌدار العريٌب :تونس-ليبيا, ٓنقيق علي خشيم ,اإلعانة ,أ٘ند زٌركؽ الربنسي-  2
. 23ص4ج,  اٞنصدر السابق,الربزٕب- 3
دار الكتب :بًنكت, 1ط,   ١نٌمد إدريس طٌيب:ٓنقيق ,"فوائد من كٌناش العارؼ باهلل الٌشيخ أ٘ند زٌركؽ " كٌناشة زٌركؽ , أ٘ند زٌركؽ- 4

. 135ص,  2011, العلمٌية
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ٓنٌض على التجاُب عن خدمة , ك كانت الكثًن من الٌنصوص اٞنرجعٌية للمذىب اٞنالكي
من قبل جائزة )):فقد قاؿ سحنوف أحد أقطاب اٞنذىب اٞنالكي , كتنهى عن قبوؿ ىداياىم, الٌسالطٌن

 1(.(ككذا اإلدماف ُب أكل طعامهم ِنالؼ الذلة كالغلبة, عامل أمًن اٞنؤمنٌن فهي جرحة ُب حٌقو
فهاىو أ٘ند بن ٪ني الونشريسي ,  كىكذا كجدت ىذه الٌتعاليم أثرىا ُب فقهاء اٞنغرب األكسط

فكاف الصدر األٌكؿ يفٌركف , كللعلماء معهم أحواؿ, كاعلم أٌف شٌر العلماء علماء الٌسالطٌن )): يقوؿ
 2(. (منهم كىم  يطلبوّنم 

ذا رسم اٞنذىب اٞنالكي لفقهاء اٞنغرب األكسط صورة عن الٌتعامل مع الٌنوازؿ السياسٌية بوك
 . كالٌسالطٌن

قد ؼكمع ذلك , 3ك بعد دخوؿ العثمانيٌن إٔب أراضي اٞنغرب األكسط قاموا بإدخاؿ اٞنذىب اٜننفي
.  4ين العاشر اٟنجرمين الٌتاسع ك القرف خالؿىو اٞنذىب الٌسائد, ظٌل مذىب اإلماـ مالك

: 5عقيدة أىل السّنة كالجماعة- 
رافضٌن غًنىا من العقائد اليت حاكلت أف تفرض , ة كاٛنماعةفٌ  على عقيدة أىل السةربااٞنغ ثبت

بيد أنٌو كمع قياـ دكلة اٞنوٌحدين اليت انتصرت لتعاليم ابن ,  كعقائد الٌشيعة كاٞنعتزلة كاٝنوارج, نفسها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .134ص5ج , النوازؿ,الربزٕب -  1
. 481-480ص2ج,اٞنعيار , الونشريسي-  2
 ,2009, بيت اٜنكمة :اٛنزائر-العلمة ,1ط , فارس كعواف:ٗنع ,تقييدات ابن اٞنفيت ُب تاريخ باشوات اٛنزائر كعلمائها ,ابن اٞنفيت-  3

. 86كص82-81ص ص
 رسالة في الوقف على المذىب الحنفي "ٓنت عنواف, ٓب يعثهر الباحي سول على تأليف كاحد حوؿ الفقو اٜننفي, طيلة القرف العاشر- 4
 .  كىو ما يعكس عزكؼ فقهاء القرف العاشر عن الفقو اٜننفي, ىػ980ٞنصطفى بن عبد الٌر٘نن باش ترزم ت,  "

يقوؿ اٜنافظ أبو بكر أ٘ند بن إبراىيم اإلٚناعيلي ُب ,  ة كاٛنماعة ُب األصل ىي عقيد أىل اٜنديي دكف اٞنتكٌلمٌنعقيدة أىل السنٌ - 5
, اإلقرار باهلل كمالئكتو ككتبو كرسلو-أىل السٌنة كاٛنماعة- اعلموا ر٘ننا اهلل كإيٌاكم أٌف مذىب أىل اٜنديي)):"عتقاد أىل السّنةإ"كتابو 

أبو  .((كال سبيل إٔب رٌده, ال معدؿ عٌما كردا بو, كما نٌصت بو الٌركاية عن رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم, كقبوؿ ما نطق بو كتاب اهلل تعأب
. 14ص, ـ1999-ىػ1420, مكتبة دار ابن حـز:الرياض, 1ط , ٗناؿ عٌزكف:ٓنقيق, إعتقاد أىل السٌنة, بكر اإلٚناعيلي
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, كٓنٌوؿ غالبٌية الفقهاء إٔب ىذه العقيدة. 2 ُب بالد اٞنغرب1 ٕنٌكنت العقيدة األشعرية(ىػ524ت )تومرت
. 3كاٞنذىب العقائدم, فاصلٌن بٌن اٞنذىب الفقهي

, كإقباٟنم عليو, ك٣ٌنن نعى على الفقهاء اٞنالكٌية ُب بالد اٞنغرب إتٌباعهم للمذىب األشعرم
 اٜنسن ١نمد بن عبد اٞنالك الكرجي كالفقيو أبكابتعادىم عن عقيدة اإلماـ مالك ر٘نو اهلل؛ 

ك قد افتينت أيضا خلق من اٞنالكية ّنذاىب األشعرية, ك ىذا ك اهلل : )) إذ قاؿ , (ػق532ت)الٌشافعي
 .4((سيٌبةه ك عار, ك فلتة تعود بالوباؿ ك الٌنكاؿ ك سوء الٌدار, على منتحل مذاىب ىؤالء األئمة الكبار 

 كتيعٌد العقيدة األشعريٌة من العقائد اليت تتبىٌن مذىب اٞنتكٌلمٌن ُب باب الٌصفات خالفا ٞنذىب 
كما أٌّنا تقوؿ ُب باب أعماؿ اٝنلق , 5إذ تنحى منحى تأكيل اٞنعا٘ب أك تفويضها, أىل اٜنديي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك حاكؿ نصر عقيدة أىل السٌنة  باٜنجج العقلٌية , بالٌ عقيدة نسبت إٔب أيب اٜنسن األشعرم الذم ترؾ االعتزاؿ كمذىب ابن ؾ- 1

, كأبو اسحاؽ االسفرائيين ,كأبو بكر بن فورؾ, ٘بالٌ كالقاضي أبو بكر الباؽ, ك تأثٌر بو أبو  اٜنسن الباىلي, فأٌكؿ الٌصفات الفعلٌية, الكالمٌية
 ,القاىرة ,مكتبة كىبة:القاىرة ,2ط , - مدخل كدراسة-الفرؽ الكالمٌية اإلسالمي ,علي عبد الفٌتاح اٞنغريب:نظر م.كتوٌسعوا ُب الٌتأكيل

. 274-267ص ص ,ـ1995
 ,ـ1985 ,مؤٌسسة الٌرسالة: بًنكت ,1ط,  شعيب األرنؤكط ك١نٌمد نعيم العرقسوسي: ٓنقيق,سًن أعالـ الٌنبالء ,الٌذىيبمشس الٌدين - 2
دار قرطبة للٌنشر :اٛنزائر ,1ط ,"دخوٟنا رجاٟنا تطٌورىا كمقف الٌناس منها"األشعرية ُب اٞنغرب  ,إبراىيم التهامي؛ 541-539ص19ج

دار اإلماـ :البليدة ,1ط ,(ػق6-5)األزمة العقيديٌة بٌن األشاعرة كأىل اٜنديي خالؿ القرنٌن ,خالد كبًن عالؿ؛ 5ص,ـ2006 ,كالٌتوزيع
  .197 -196  صص1اإلستقصا, ج , الناصرم  ؛138.10كص- 9ص,2005 ,مالك

ل أٌّنا أفبٌن من ر ,"ماىٌية العالقة بٌن اٞنذىب اٞنالكي كالعقيدة األشعريٌة" طيرحت إشكالٌية, بعد دخوؿ العقيدة األشعريٌة بالد اٞنغرب- 3
ق ال غرابة أفٌ رٌجح ؼ,  سئل ابن ريشد اٛنٌد ىل يكوف الٌرجل مالكيا كأشعريٌا ُب نفس الوقتكقد. رل أٌّنا عالقة تناقضمكمن , عالقة انسجاـ

 , فتاكل ابن رشد(,ـ1126-ىػ520 )أبو الوليد ١نٌمد بن أ٘ند بن رشد:ظر ين.ُب أف يكوف الفرد أشعريا ُب األصوؿ ك مالكيا ُب الفركع
حوؿ بعض  ,رضواف مبارؾ؛ 1061-1060ص ص2ج,1987,دار الغرب اإلسالمي:بًنكت ,1ط , اٞنختار بن الطٌاىر الٌتليلي:ٓنقيق

منشورات كلٌية اآلداب :الرٌباط ,1ط ,"ضمن تاريخ كأدب الٌنوازؿ", القضايا اٞنذىبٌية  كالعقيديٌة ُب العصر اٞنرابطي من خالؿ فتاكل ابن رشد
 .73ص ,ـ1995,  كالعلـو اإلنسانية بالرٌباط

. 177 ص4 , جػ ق1381 , الرياض, 1 ٓنقيق ابن القاسم, ط, 1 ٠نموع الفتاكل, ط,بن تيميةتقٌي  الٌدين - 4
كال الٌتشاغل بتأكيلها على ما ذىب إليو , كاعلم أنٌو ال ٩نوز رٌد ىذه األخبار على ما ذىب إليو ٗناعة من اٞنعتزلة)):يقوؿ أبو يعلى الفرٌاء- 5

دار :الكويت, ٓنقيق أيب عبد اهلل ١نٌمد بن ٘ند اٜنمود الٌنجدم, إبطاؿ الٌتأكيالت ألخبار الٌصفات, أبو يعلى الفرٌاء: ينظر, ((األشعريٌة
. 43ص, إيالؼ الدكلٌية للٌنشر كالٌتوزيع
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ككافق األشاعرةي , 1كىو ما كاف لو بالغ األثر على شخصٌية الفقهاء, بالكسب اٞنفضي إٔب عقيدة اٛنرب
كأٌما مسألة اإلمامة كمعاملة األمراء . 2فقالوا بتأخًن العمل عن مسٌمى اإل٬ناف, اٞنرجئة ُب مسائل اإل٬ناف

 تنهى عن فهي,  أىل السٌنة كاٛنماعةعقيدةٔنرج تعاليم العقيدة األشعريٌة عن تكادي فال , كالسَّالطٌن
كلزـك بيعة , كتدعو إٔب اعتزاؿ الفنت, كٓنٌض على الطٌاعة باٞنعركؼ, اٝنركج على اٜنٌكاـ كإف جاركا

 رغم ما كاف يبدر من ؛جعلت عقيدة أىل السٌنة كاٛنماعة الفيقهاء يلزموف طاعة الٌسالطٌنلقد . اٞنتغٌلب
كىو ما يعرٌب عنو  أبو العباس , 3بعضهم من تصٌرفات ٢نالفة لتعاليم اإلسالـ ترجيحا منهم للمصلحة

:  ُب عقيدتو حيي يقوؿ4أ٘ند بن عبد اهلل اٛنزائرم الزكاكم
  ٚال ٜهٕٛ بطـاٟٚ  ايفغل َٓعظال 

   إاّل بهفض  فال بّز َٔ  بزٍ   

  مبجٌ ٖشا أتاْا غٝـض َا خرب  إس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعطيل اٞنخلوؽ عن اإلرادة كمعناه ,  القوؿ باٛنربلـز منو م ما كىو ,فقالوا بالكسب , أراد األشاعرة أف يوٌفقوا بٌن مذىب القدريٌة كاٛنربيٌة- 1

: كقد اضطربوا ُب إعطاء معىن  الكسب عندىم حٌّت قيل   ,كٟنذا قاؿ الرٌازم أف اإلنساف ٠نبور ُب صورة ٢نًٌن . تأثًن األسباب كنفي  ,كالفعل

إلى األفهاـ  تدنوا   كلةػػػػػػمعق تو           ػػتح مّما يقاؿ كال حقيقة                                            
عند البهشمي كطفرة النظّاـ      الكسب عند األشعرم كالحاؿ                

, دار الوفاء للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:مصر -اٞننصورة ,عامر اٛنزار كأنور الباز:ٓنقيق ,3ط ,٠نموع الفتاكل ,تقي الٌدين ابن تيمٌية:ينظر
. 308ص ,الفرؽ الكالمٌية اإلسالمية , علي عبد الفٌتاح اٞنغريب؛81-80ص8ج,2005

 ال تدخل األعماؿ في اإليماف          لعطفها عليو في القرآف:                        ابن زكرمقا-  2
ترب العقائد, أبو العٌباس أ٘ند بن زكرم: ينظر  .71كرقة , ١نٌصل اٞنقاصد ٣نٌا بو ٔني
القائموف بتغيًن اٍلمينكر على أيمىرىاء اٍٛنور من اٍلفيقىهىاء كاٞنتعبدين اٍغرتىارنا ّنن تىًبعىهيٍم من الغوغاء كالد٨ناء فيهلكوف ُب )): يقوؿ ابن األزرؽ - 3

د ١نمٌ (. (سىًبيل ذىًلك مأزكرين غًن مىٍأجيورًينى أًلىف اأٍلىمر ًبًو مىٍشريكط بًاٍلقيٍدرىًة عىلىٍيًو كىاٍلملك الراسخ اٍلبناء الى يهدمو ًإالَّ اٍلميطىالبىة بالعصبية اٍلغىالًبىة
 .120ص1ج, 1ط, كزارة اإلعالـ:العراؽ, علي سامي النشار:ٓنقيق, بدائع السلك ُب طبائع اٞنلك, بن علي بن األزرؽ

معجم , عمر رضا كحالة:ظرين". كفاية المريد في علم الكالـ"كتابمن تصانيفو , الزكاكم فقيو متكٌلم  اٛنزائرم اهللأ٘ند بن عبد- 4
 179ص1ج, 1993  ,مؤٌسسة الٌرسالة:بًنكت, 1ط, اٞنؤٌلفٌن



(16ّ-15/ٖـ10-9)م يف فكٗا٤ املػضب األٚعط : ايفضٌ األٍٚ  

ت ٚاملها١ْاملؤثضا  

28 
 

 1يف اخلضٚز َظٜز ايفغل ٚ ايظيٌ  

, كيرل أ٘ند بن اٜناج البيدرم اٞنٌناكم أٌف اٝنركج على األمراء ال يكوف إال بعد ثبوت كيفرىم
: مستشهدا حوؿ اٞنسألة بقوؿ الفقيو أيب العٌباس أ٘ند البجائي الٌشريف

 
               

 
 
 
 
  
 
 
  

برز كظاىرة ُب اٞنائة الثانٌية من ,  اإلسالمي سلوكا دينٌيا2 يعترب التصٌوؼ:التصػػػّوؼ  -
حيي ييعىن أصحابو . كرٌدة فعل على حياة الرٌتؼ اليت عرفها اٞنسلموف ُب بداية العهد األموم,  اٟنجرة

 .1كتطهًن القلب من العوائق قصد ٓنقيق صدؽ التوٌجو, ّنعاٛنة الباطن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقال . 31ص ,ـ1987,اٞنؤٌسسة اٛنزائريٌة للطٌباعة: اٛنزائر ,ـ1830-1500نصوص ككثائق ُب تاريخ اٛنزائر اٜنديي , ٗناؿ قناف-  1
. 4585رقم  ,٢نطوط باٞنكتبة الوطنية ,عقيدة أيب العٌباس اٛنزائرم أليب العٌباس اٛنزائرم :عن
كقيل نسبة إٔب , كقيل نسبة إٔب أصحاب الصٌفة من فقراء الٌصحابة ,  أصل الٌتسمٌية؛ فقيل نسبةه إٔب ليٍبس الٌصوؼحوؿايختلف  - 2

 ,شفاء الٌسائل كهتذيب اٞنسائل,  عبد  الٌر٘نن ابن خلدكف:ينظر.  كيرل القشًنم أٌف اسم الصوُب اشتهر قريب من اٞنئتٌن من اٟنجرة.الٌصفاء
 اٞنوسوعة اٞنفٌضلة ُب الفرؽ ؛54-44ص ص  ,1996 ,دار الفكر اٞنعاصر -دار الفكر:لبناف-دمشق ,1ط , ١نٌمد مطيع اٜنافظ:ٓنقيق

  ٚطاعـ١ َٔ إيٝـ٘ األَض فايظّ 

ٚإٕ داصٚا  ٚناْٛا َغًُٝـٔ   

  ٚإٕ نفضٚا نهفـض بين عبٝـز 

فال تغهٔ رٜـاص ايهافضٜــٔ   

  فضّبُا  ٜكــّٛ  احلـــــّل  َٜٛا 

فتًٗو يف غُاص اهلايهٝـٔ   
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 , كاالنقطاع إٔب اهلل تعأب,العكوؼ على العبادةالتصٌوؼ كالذم معناه بن خلدكف أٌف عبد الر٘نن يرل ك 
ُب األٌمة ُب القرف الثٌا٘ب كما بعدهي كرٌدة فعل على  ظاىرة  فشا ,كاإلعراض عن  زخرؼ الٌدنيا كزينتها

. ؛ اختٌخ اٞنقبلوف على العبادة باسم الٌصوفٌية  كاٞنتصٌوفةالرٌتؼجنح الٌناس إٔب فحٌن , اإلقباؿ على الٌدنيا
كتب رجاؿ , كديٌكنت كأٌلف الفقهاء ُب الفقو كأصولو كالكالـ كالٌتفسًن,  ك ييضيف أنٌو ٞنٌا كتبت العلـو

عوارؼ  كالٌسهركردم الذم كتب صاحب الّرسالةمن أىل ىذه الٌطريقة ُب طريقهم كالقشًنم 
. 2فدٌكف فيو أحكاـ الورع كاإلقتداء" إحياء علـو الّدين"ك الغزإب صاحب كتاب , المعارؼ
يركف  الباحثٌن فإٌف بعض, إف كاف التصٌوؼ سلوؾه دييٌن يستمٌد ثقافتو من تعاليم الٌدين اإلسالميك

ثٌرات غًن اإلسالمٌية كالفكر الكهنوٌب الٌناسك كالذم ىو كليد اٞنسيحٌية ؤبعض آبمن  ٓب يسلم أنٌو
ٍشبع بالٌتعاليم الفارسٌية ُب الفكر الٌصوُبك,  3الشرقية

ي
. 4 الفكر الغنوصي اٞن

  

                                                                                                                                                                          

إعداد مكتب الٌدراسات العربٌية كٓنقيق الٌثرات لصاحبو أيب عيسى ١نٌمد بن حسٌن  ,كاألدياف كاٞنلل كاٞنذاىب كاٜنركات القد٬نة كاٞنعاصرة
. 881-867 صص1ج ,ـ2011, دار ابن اٛنوزم  :القاىرة ,1ط ,اٞنصرم

ىو رعاية حسن اآلداب مع اهلل ُب )):ك٬نكن االقتصار على تعريف عبد الٌر٘نن بن خلدكف حيي  يقوؿ, تعٌددت تعريفات التصٌوؼ - 1
, ابن خلدكف. ((حريصا بذلك على الٌنجاة, مراقبا خفاياىا, مقٌدما االىتماـ بأفعاؿ القلوب, األعماؿ الباطنة كالظٌاىرة بالوقوؼ عند حدكده

 .54ص, شفاء السائل
. 613-611ص1ج, الٌتاريخ, ابن خلدكف- 2
دار الٌنهضة العربٌية للطٌباعة  ,1ط , عبد القادر البحراكم:ترٗنة كٓنقيق كتعليق, الفرؽ الٌصوفٌية ُب اإلسالـ ,سبنسر ترمنجهاـ-  3

. 24ص ,ـ1997,كالٌنشر
يعرٌب عن الكشف إٔب اٞنعارؼ العليا  كلمة يونانٌية أطلقت على نوع من اٞنعرفة كلكٌنها عندىم تطٌورت حٌّت أخذت معىن اصطالحيا- 4

 , 2ط, الصوفٌية معتقدا كمسلكا, صابر طعيمة: ينظر .كال ترجع إٔب استدالؿ أك برىاف, بطريقة تقـو على تذٌكؽ اٞنعارؼ تذٌكقا مباشرا
. 125ص,   ـ1985, دار عآب الكتب للٌنشر كالٌتوزيع:الرياض
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 عوامل ظهور الفكر الّصوفي في بالد المغرب األكسط  :
أٌما التصٌوؼ ّنفهومو , إٌف الٌتصٌوؼ  ُب صورتو الٌزىديٌة ظٌل موجودا منذ الفتوحات اإلسالمٌية

كمن أبرز عوامل . 2الكتب كالتجارة, طلب العلم,  ؛ كىي اٜنج 1الٌدقيق فقد انتقل مع اٞنعابر األربعة
 .3ات ّنختلف أشكاٟنااألـزظهوره 

كما , خصوصا بعد سقوط الٌدكلة اٞنوحدية,  ذيوع صيت اٞنتصٌوفةسا٨نت ُباألزمة السياسٌية ؼ
,  إال عند الصوفٌية ُب ٘ناية أنفسهم كأمواٟنماأعقبها من انتشار اٝنوؼ كاٟنلع؛ حيي ٓب ٩ند الٌناس عزاءن 

. سبا٘بٍّ  للسواحل اٞنغربٌيةإكما أعقبو من غزك , ك تزايد التجاء الٌناس إٔب اٞنتصٌوفة بعد سقوط األندلس
أٌما األزمة الفكريٌة كاليت كانت بدايتها مع ١ناربة اٞنرابطٌن للمتصٌوفة ؛ فقد أٌدت إٔب ظهور رٌدة فعل 

أكرب أساطٌن التصٌوؼ ظهركا ُب عهد ؼ,  ُب االنفتاح على كتب التصٌوؼ ُب عهد اٞنوٌحدينْنٌلت
 أثٌركا كالذين, 1كأيب اٜنسن الٌشاذٕب,  كموالم عبد الٌسالـ بن مشيش, 4اٞنوٌحدين مثل أيب مدين شعيب

.  2 الٌصوفٌية على اٜنياة الفكريٌة ُب القرف الٌتاسعىمعاليمتطغت كما , األكساط الٌشعبٌية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيي كانت البالد اٞنشرقٌية أسوأ حاال من , كاال٥نراؼ العقدم,  إٔب بالد اٞنغرب الٌدركشة من بالد اٞنشرؽمن خالؿ ىذه اٞنعابر إنتقلت- 1
ككجو ٔنصيخ أىل مصر  كالٌشاـ :))الذم يقوؿ   ( ىػ 917ت)كىو علي بن ميموف اٞنغريب , بالد اٞنغرب بشهادة أحد فقهاء القرف العاشر

كذلك ألٌف البالد اليت رأيتها من اٞنغرب األقصى  إٔب الٌشاـ ما رأيت من أىلها من أىل الفقو كالفقر ,كبالد األعاجم دكف سائر بالد اإلسالـ 
كدرس الٌشريعة , كإماتة معآب السٌنة, انتهاؾ حـر قواعد اإلسالـ- كذا ُب األصل كلعٌلو مع-ىؤالء اٞنذكورين ىنا ما ما علمتو من أمور

ٓنقيق حكيمة  ,بياف غربة اإلسالـ بواسطة صنفٌن من اٞنتفٌقهة كاٞنتفٌقرة من أىل مصر كالٌشاـ كما يليها من بالد األعاجم: نظرم. ((.احملٌمديٌة
. 44ص  ,ـ2007/ ىػ1428 ,دار الكتب العلمٌية:بًنكت ,1ط ,شامي

. 24ص ,ىػ 1427,دار اٝنليل القاٚني-:اٛنزائر -اٞنيسلة ,1ط  ,أعالـ التصٌوؼ ُب اٛنزائر ,عبد اٞننعم القاٚني - 2
, حٌن يدٌب الٌضعف كالوىن ُب كياف الٌدكلة اٞنركزيٌة, يرتٌسخ كيشتٌد عوده إبٌاف األزمات)):حيي يرل القادرم بوتشيش أٌف التصٌوؼ - 3

 (.(فيصبح تدٌخل األكلياء آنذاؾ بديال ضركريا إلعادة الٌتوازف السياسي كاالجتماعي, كٓندث اجملاعات كاألكبئة كالكوارث, كتستشرم الفنت
دار الطٌليعة للطٌباعة :بًنكت ,1ط" ,األكلياء–الذىنٌيات -اجملتمع" اٞنغرب كاألندلس ُب عصر اٞنرابطٌن ,إبراىيم القادرم بوتشيش: ينظر

. 125ص ,1993, كالٌنشر
ٍبٌ  ,نزؿ بطنجة ٍبٌ قصد سبتة ,كاف زاىدا ُب الٌدنيا عارفا باهلل تعأب, شعيب بن حسٌن األنصارم األندلسي األصل من أحواز إشبيلية- 4

ييقاؿ أنٌو خرج  ك, كظهرت بركاتو عليهم,ككثر  تالمذتو ,كأخًنا مكي ببجاية ,ففاس  حيي لقي هبا األخيار كاألشياخ كالفضالء ,مراكش
منشورات اٞنركز اٛنامعي للبحي :الرٌباط, نشره ١نٌمد الفاسي كأدكلف فور ,أنس الفقًن كعٌز اٜنقًن  ,ابن قننفذ:نظر م.على يده ألف تلميذ

 ,عبد القادر اٝنالدم؛ 60-21صص , ـ1985 ,دار اٞنعارؼ:القاىرة ,أبو مدين الغوث ,عبد اٜنليم ١نمود؛ 13ص,ـ1965 ,العلمي
عدد خاص عن تلمساف  , 1975,أكت- جويلية  ,4السنة  ,26ع , األصالة ,(ىػ594-ىػ  520) أبو مدين الغوث دفٌن تلمساف

 296-248,كحاضرهتا 
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قوت ك ,  للمحاسيبكالّرعاية , 3ىذا كقد شهد عصر اٞنوٌحدين انفتاحا كبًنا على كتب الٌتصٌوؼ
 إذ, الذم كثير االستمداد منو4 أليب حامد الغزإب إحياء علـو الّدينككتاب ,  أليب طالب اٞنكيالقلوب

ككذلك عبد الٌر٘نن الٌثعاليب , 6كصدؽ كانقياد ,  بٌن عينيو كاتٌبع ما فيو َند كاجتهاد5جعلو  ابن عاشر
. 7الذم كاف  الفكر الغزإب بارزا ُب شخصٌيتو

كتراجع القيم ,  من بذخ الوالة كالفقهاء منذ أياـ اٞنرابطٌن االجتماعٌية ما عرفو األسبابمنك 
 .  8 ُب التصٌوؼميغرقة الواقع من نافرة  , ركح غريبة ُب اجملتمعأسفر عن كىو ما , األخالقية

كاليت سا٨نت ,  اجملاعات كاألكبئة اليت أٞنٌت باٞنغرب األكسطتلك كيضاؼ إٔب ٗنلة األسباب أيضا
, خصوصا بعد الوباء الذم اكتسح البالد, 1كاالعتقاد ُب األكلياء, ُب تنامي ظاىرة التصٌوؼبدكرىا 

  .2كٓنٌيف األمم مع منتصف القرف الثٌامن

                                                                                                                                                                          
 ,كاف شيخ الصوفية ُب زمانو,نزؿ اإلسكندرية ,من شاذلو قرية بإفريقية ,656/1258ىو أبو اٜنسن علي بن عبد اهلل الشاذٕب ت - 1

اٞننهل  , يوسف ابن تغرم:نظرم. لو كالـ  ُب التصٌوؼ  تيكلِّف ُب االعتذار لو منو, كما أنٌو كاف فقيها عاٞنا,كإليو تنسب الطٌريقة الشاذلٌية 
 ص 8 ج,ـ1999, -مركز ٓنقيق الٌثرات- مطبعة دار الكتب كالوثائق القومٌية:القاىرة ,١نٌمد ١نٌمد أمٌن:ٓنقيق ,الصاُب كاٞنستوَب بعد الواُب

. 91-98ص
. 52-49ص ص ,جوانب من اٜنياة ُب اٞنغرب األكسط ,١نمود بوعياد- 2
 ,دار الٌرشيد اٜنديثة-:اٞنغرب-الٌدار البيضاء ,1ط ,اٞندارس الصوفٌية اٞنغربٌية كاألندلسٌية ُب القرف الٌسادس ىجرم ,عبد السالـ غرميين- 3

. 368ص ,ـ2000
مرجعٌية اإلحياء كإشكالٌية اٜنكم ُب تاريخ اٞنغرب  ,عمر بلبشًن:حوؿ آثار دخوؿ كتاب اإلحياء ُب اٞنغرب اإلسالمي يينظر إٔب - 4

قسم الٌتاريخ  , كلٌية العلـو اإلنسانٌية كاٜنضارة اإلسالمٌية: جامعة كىراف,ـ14-12/ىػ8ىػ إٔب ّناية ؽ6اإلسالمي من بداية ؽ
. 119-113ص ص ,ـ2002-2001,كاآلثار

, اشتهر بامتناعو عن لقاء سالطٌن زمانو, ىػ765توُب بسال سنة , أحد كبار العلماء كالعٌباد الزٌىاد, أ٘ند بن عاشر اٛنزيرم الٌسلومىو - 5
 فيما ألكلياء اهلل من مفاخر الٌنجم الثٌاقب ,ابن صعد : نظرم. كزاره الٌسلطاف أبو عناف ُب بيتو فلم يأذف لو بالٌدخوؿ, كاحتجابو عنهم

. 164-156ص ص 1ج, ـ2011,دار صادر:بًنكت ,1ط ,١نٌمد أ٘ند الٌديباجي ,اٞنناقب
. 9ص , أنس الفقًن كعٌز اٜنقًن,ابن قنفذ - 6
-152 ص ص,ـ 1972 ,جويلية– مام 9-8العدد  ,2الٌسنة   ,٠نٌلة الٌثقافة ,عبد الٌر٘نن الٌثعاليب كالتصٌوؼ ,عبد الرزٌاؽ قٌسـو - 7

160 .
: القاىرة, تاريخ فلسفة اإلسالـ ُب القارة اإلفريقية:٪ني ىويدم ؛ 31-26ص ص ,أعالـ التصوؼ ُب اٛنزائر, عبد اٞننعم القاٚني-  8

. 543 صص1ج ,ـ1965 ,مكتبة النهضة اٞنصرية
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ييضاؼي , ك الفكريٌة كاالجتماعية, األكضاع االقتصاديٌة اٞنتأٌزمة كالسياسٌية اٞنتدىورةكىكذا أٌدت 
 3.  تشٌكل اٞندارس الصوفٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط كتنٌوعهاإٔبالٌصالت الٌثقافٌية إليها 
 مظاىر التصػػػّوؼ   :

 : التٌيار الٌصوُب على اٜنياة كمن أىٌم ىذه اٞنظاىرةتعٌددت اٞنظاىر اليت عكست غلب

: تأصيل الّطرؽ الصوفّية- أ

عندما كضع أبو سعيد , بدأ تأصيل الٌطرؽ الٌصوفية ُب الٌتارخ اإلسالمي منذ القرف اٝنامس اٟنجرم
,  أٌكؿى ىيكل تنظيمي للٌطرؽ الٌصوفٌية؛١نٌمد أ٘ند اٞنيهمي الٌصوُب اإليرا٘ب تلميذ أيب عبد الٌر٘نن الٌسلمي

كييعٌد ًمن أٌكؿ مىن كتب ُب طريقة الرتبٌية الٌصوفية
كُب القرف الٌسادس للهجرة انتقلت الٌطرؽ الصوفٌية من , 4

.  5ٍبٌ ُب القرف الٌسابع للهجرة ظهرت الٌطريقة الٌشاذلٌية, إيراف إٔب اٞنشرؽ؛ فظهرت القادريٌة كالٌرفاعٌية
ٍبٌ دخل , كُب بالد اٞنغرب استمٌر التصٌوؼ بطابعو الفردم حٌّت ّناية القرف اٝنامس اٟنػجرم

, (الٌطرؽ الٌصوفٌية):التصٌوؼ مرحلة  الٌنظاـ اٞنؤٌسساٌب ُب إطاره اٛنماعي اٞننٌظم كاٞنعركؼ اصطالحا بػ
 كقد انصٌب ,(ـ16-15/ىػ10-9)كاليت عرفت تطٌورا ملحوظا خالؿ القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن

كىو األمر الذم فتح الباب أماـ كاٌفة أطياؼ اجملتمع إٔب ٣نارسة , اىتمامها على التصٌوؼ العملي

                                                                                                                                                                          
-بًنكت ,1ط (,ـ14-12/ىػ8-6 ؽ(الكوارث الطٌبيعٌية كأثرىا ُب سلوؾ كذىنٌيات اإلنساف ُب اٞنغرب كاألندلس ,عبد اٟنادم البياض-  1

. 155-149ص ص ,اجملاعات كاألكبئة ُب اٞنغرب األكسط ,مزدكر ٚنٌية؛ 278ص ,2008 ,ليعةدار الطٌ -:لبناف
.  43ص1ج , التاريخ,ابن خلدكف-  2
-2005 ,ماجستًن ,(ـ1555- 1236 /ػق962- 633)اٜنركة الصوفٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط خالؿ العصر الزيا٘ب ,آماؿ لدرع- 3

 . 52-2ص ص ,2006
كاف الٌشيوخ األكائل أكثر إىتماما بالٌتجربة أك اٞنمارسة عنهم بوضع الٌنظريٌات الثيوصوفٌية كاألكائل قاموا باإلرشاد أٌما )): يقوؿ ترمنجهاـ - 4

.  25ص ,الفرؽ الٌصوفٌية ُب اإلسالـ, ترمنجهاـ: نظرم(.(اٞنتأٌخرين فجعلوا من التصٌوؼ علما
. 888ص ,اٞنوسوعة اٞنفٌضلة ُب الفرؽ كاٞنلل كاٞنذاىب كاألدياف- 5
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 ىو ما ساىم ُب تبسيط ك. 1لتبدأ مرحلة التٌصوؼ الٌشعبوم على حساب التصٌوؼ الٌنخبوم, التٌصوؼ
.  2 التصوؼ العملي على حساب التصٌوؼ الٌنظرملينطلق عهد, اٞنعارؼ الصوفٌية

كالٌطريقة الٌشاذلٌية نسبة إٔب أيب اٜنسن , 3كتعترب الٌطريقة القادريٌة نسبة إٔب عبد القادر اٛنيال٘ب
. الٌشاذٕب أىم الٌطرؽ اتٌباعا ُب بالد اٞنغرب األكسط خالؿ القرف الٌتاسع كالعاشر

 :4ظهور الٌزكايا كالٌرباطات- ب
من بٌن اٞنظاىر اليت أفرزىا تيار التصٌوؼ ُب بالد اٞنغرب األكسط؛ ظهور الٌزكايا كالٌرباطات كيعٌرؼ 

, الٌرباط ُب اصطالح الفقهاء عبارة عن احتباس النفس ُب اٛنهاد كاٜنراسة )):ابن مرزكؽ الٌرباط فيقوؿ 
, كشرائط ساكن الرباط قطع اٞنعاملة مع اٝنلق, كعند اٞنتصٌوفة عبارة عن اٞنوضع الذم يلتـز فيو العبادة

 5(.(كترؾ االكتساب اكتفاء بكفاية مسبب األسباب, كفتح اٞنعاملة مع اٜنق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة ,رسالة ماسرت ,(اٛنزائر العثمانٌية)قراءة ٓنليلٌية ُب الواقع االجتماعي للطٌرؽ الصوفٌية كدكرىا ُب حركة الٌتواصل ,بومدين أكالجي- 1

. 46ص ,ـ2012- 2011,كلٌية اآلداب كالعلـو اإلنسانية:سيدم بلعٌباس
أٌما , كأف يكوف صاحبو على اٌطالع كاسع بأحكاـ الشريعة اإلسالمية, التصوؼ الٌنظرم يتطٌلب مستول معينا من الثقافة كالعلم-  22

, عبد اٞننعم القاٚني:ينظر, الرقخ كاإلنشاد,التصوؼ العملي فًنكز فيو اٞنريد على بعض اٞنمارسات الفردية أك اٛنماعية مثل حلقات الذكر 
قراءة ُب العالقة بٌن صوفٌية كفقهاء اٞنغرب األكسط ما بٌن القرنٌن الٌسابع كالٌتاسع اٟنجريٌن  ,عبيد بوداكد. 25ص,أعالـ التصوؼ ُب اٛنزائر

 .62-57صص , ـ 2011سنة ,1ع,٢نتربالبحي الٌتار٫ني:  كىراف,عصور اٛنديدة ,(ـ15-13ؽ)
كاف لو ٚنت ,دخل بغداد فسمع اٜنديي كتفٌقو ,ػ ق470كلد سنة  ,عبد القادر بن أيب صاّب موسى جنكي دكست اٛنيال٘ب البغدادم- 3

 .ىػ562توُب سنة , كالذٌب عن عقيدة أىل السٌنة كاٛنماعة ,كسلوؾ طريق الزٌىد كالورع ,اشتهر باألمر باٞنعركؼ كالٌنهي عن اٞننكر ,حسن
دار -:لبناف-بًنكت, 1ط ,غبطة الٌناظر ُب ترٗنة الٌشيخ عبد القادر ضمن الٌسفينة القادريٌة  ,أ٘ند بن علي بن حجر العسقال٘ب:نظرم

مكتبة اٞنلك فهد :الرياض ,1ط ,الٌشيخ عبد القادر اٛنيال٘ب كآراؤه االعتقاديٌة كالٌصوفٌية ,سعيد بن مسفر؛ 2002, الكتب العلمٌية
. ـ1997/ىػ1418,الوطنٌية

 ىو القياـ على جهاد العدك باٜنرب كيسٌمى القائم على الرٌباط مرابط  كىو من يلـز الٌثغر مٌدة ٜنراسة )):يقوؿ ابن رقٌية عن الرٌباط- 4
فقد كردت ُب ذلك عٌدة أحاديي نبويٌة منها قولو صٌلى . اٞنسلمٌن كذلك من اٞنطالب الٌشرعٌية اليت عٌٌن اٞنلك الوٌىاب للقائم هبا أكرب أجر

كعن سلماف رضي اهلل عنو قاؿ ٚنعت ,كعٌن باتت ٓنرس ُب سبيل اهلل ,عٌن بكت من خشية اهلل ,عيناف ال ٕنٌسهما الٌنار :اهلل عليو كسٌلم 
الزٌىرة الٌنائرة فيما  ,١نٌمد بن رقٌية الٌتلمسا٘ب: ينظر. -ركاه مسلم- اهلل كليلة خًن من صياـ شهر كقيامو=رباط يـو ُب سبيل :رسوؿ اهلل يقوؿ 

 ,1967,يوليو ,3عدد ,كلٌية اآلداب ,٠نٌلة تاريخ كحضارة اٞنغرب ,نشره سليم بابا عمر ,جرل ُب اٛنزائر حٌن أغارت عليها جنود الكفرة
منشورات كزارة  ,ٓنقيق كتقدٙب اٞنهدم البوعبدٕب ,بن سحنوف الرٌاشدم أل٘ند بن ١نٌمد, الٌثغر اٛنما٘ب ُب ابتساـ الٌثغر الوىرا٘ب؛  3ص

. 18ص 3ج  ,2مج(ت.د) ,مكتبة دار الٌثرات :القاىرة, اٞندخل البن اٜناج؛195ص, سلسلة الرٌتاث,  الٌتعليم األىلي كالٌشؤكف الٌدينٌية
. 120-117صص , السياسية الٌتعليمٌية للٌدكلة الزيانٌية,  , عبد اٛنليل قرباف؛413-409ص , الٌصحيحاٞنسند ,ابن مرزكؽ-  5
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 كإطعاـ احملتاجٌن من ,اٞنواضع اٞنعٌدة إلرفاؽ الواردين)): أٌما الٌزكايا فيعٌرفها ابن مرزكؽ بأٌّنا 
.  1((القاصدين

فإذا كجدنا الٌرباط ميرتبطا بعهد الفتوحات ,       كيرل اٞنهدم بوعبدٕب  أٌف الٌرباط غًن الزٌاكية
. 2عٌد للعبادةػفكانت تيطلق على اٞنكاف آبي , فإٌف الٌزكايا عيرفت ُب أكائل القرف الثٌامن اٟنجرم, اإلسالمٌية

أٌما الٌزكايا , كلعٌلو ٬نكن الٌتفريق بٌن الزاكية كالٌرباط باعتبار أٌف اٞنقصد األٌكؿ من تشكيل الرُّبط ىو اٛنهاد
ارسة التصٌوؼ العملي, فاٞنقصد الٌرئيس منها ىو الًعبادة كتقدٙب بعض العلـو الٌدينٌية بدرجة أقٌل من , ك٣ني

. الٌتعليم اٞندرسي كاٞنسجدم
كلعٌل ذلك راجع إٔب , ذاعت عقيدة اٞنرابط ُب بالد اٞنغرب اإلسالمي ُب القرف الٌتاسع اٟنجرملقد 

كنفس الٌشيء ٬نكن مالحظتو فيما ٫نٌخ الزكايا حيي  , 3دعم الٌسلطة  كتأىيل الفقهاء ٞنؤٌسسة الرباط
, كىو العهد الذم ظهرت فيو الزكايا الٌرٚنية, تيعترب اٞنئتاف الثامنة كالتاسعة للهجرة ّنثابة العصر الذىيب ٟنا

. 4 الٌسلطة احتواء الفقهاء كاٞنتصوفةتبسبب ١ناكال, كتىضاعف فيو عدد الزكايا
 ُب تلمساف ككىراف كتنس كشلف كقسنطينة ؛كىكذا توٌزعت الٌزكايا عرب ربوع اٞنغرب األكسط

كمن أبرز الٌزكايا زاكية العٌباد , 5كَناية كبونة كتقرت ككاٜنضنة كجباؿ الونشريس جزائر بين مزغنة كاٜنضنة
كزاكية اٜنلوم َنانب مسجد ,  الٌسلطاف أبو سعيد عثماف الزيا٘با شٌيدهٌبكزاكية سيدم أيب اٜنسن اؿ

كزاكية أيب عبد اهلل كزاكية أيب زبد عبد الٌر٘نن بن يعقوب بن علي كزاكية اٜنسن بن ٢نلوؼ , اٜنلوم
 كُب القرف الٌتاسع اشتهرت زاكية .كزاكية ابن البٌناء كزاكية أيب يعقوب العشاشي بشلف, الٌشهًن بأبركاف

كالزاكية اٞنالريٌة كزاكية أيب ,  بتلمساف6 كزاكية ١نٌمد بن يوسف السنوسي,كضريح ١نٌمد اٟنٌوارم, الٌثعاليب
.  1كزكايا أخرل ُب قسنطينة, ىادم مصباح بن سعيد الٌصنهاجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 413-409ص ص ,اٞنسند الٌصحيح,  ابن مرزكؽ- 1
. 39-19  صص, ـ1973,  أفريل-مارس, السنة الثٌالثة ,13عدد  ,األصالة ,الرٌباط كالفداء ُب كىراف كالقبائل ,اٞنهدم بوعبدٌٕب - 2
. 111ص ,ـ2006, دار الفرايب-:لبناف-بًنكت ,2ط ,الوالية كاجملتمع ,نللي سالمة -  3
. 161ص ,اٞنرجع نفسو- 4
كلٌية :جامعة كىراف,ماجستًن, ـ15-13  ,ظاىرة التٌصٌوؼ ُب اٞنغرب األكسط ما بٌن القرنٌن الٌسابع كالٌتاسع اٟنجريٌن ,بوداكد عبيد- 5

. 70ص, ـ2000-1999 ,الٌسنة اٛنامعٌية ,اإلسالمية كاٜنضارة اإلنسانيةالعلـو 
كعن أيب اٜنسن القلصادم أصوؿ علم   ,كعن ١نٌمد بن تونزرت ,أخذ عن نصر الزكاكم فٌن العربٌية ,١نٌمد بن يوسف السنوسي-  6

كما أخذ علم الفركع عن  علي بن  ,كعن أيب عبد اهلل ١نٌمد اٜنٌباؾ علم اإلسطرالب كعن ١نٌمد بن العٌباس العبادم  ,ضكالفرائ  ,اٜنساب 
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: صورة عن مؤّسسة الزاكية
كيكوف ىذا الٌشيخ معركؼ بالعلم , الذم يعترب ١نٌل تقديس كتعظيم, يشرؼ على الزٌاكية الٌشيخ

كالذين ينتسبوف إٔب الزٌاكية عن طريق لبس اٝنرقة بعد أخذ , يلتٌف حوؿ الٌشيخ اٞنريدكف, كالٌصالح كالٌزىد
 االنتساب كمن صور االنتساب أيضا؛, أك عن طريق الٌصحبة كاالقتداء,  كاٞنصافحة كتلقٌن الذٌكر2العهد

كيرشدىم , كتعاليم الٌطريقة, يقـو الٌشيخ بتلقٌن مريديو األكراد كاألذكار. 3عن طريق أخذ الركاية كاإلجازة
كيقصده , يلتٌف الٌناس حوؿ رباط أك زاكية الٌشيخ.  كيأخذ بأيديهم إٔب اٜنقيقة, إٔب أصناؼ اجملاىدات
كما يقصده شيوخ ,  كالتزٌكد باٜنكمة كاٞنعرفة أك أخذ اإلجازة4قصد التربٌؾ, الٌناس من أماكن بعيدة

كبعد موت الٌشيخ يصبح ضر٪نو مكانا مقٌدسا . كأحيانا أرباب الوقت من الٌسالطٌن كاألمراء, القبائل
.  كيعتقدكف فيو , يقصده الٌناس

كأمواؿ العشور , كصدقات الٌناس, كاألمراء, كانت موارد الٌزكايا كالٌربط تأٌب من عطايا الٌسالطٌن
فتٌم ٓنبيس الٌرباع كاألراضي كالكتب كآالت , ك ساىم الٌتصٌوؼ ُب تنامي ظاىرة الوقف. 5كاألكقاؼ

                                                                                                                                                                          

توُب سنة . كالتصٌوؼ عن اٜنسن بن ٢نلوؼ أبركاف كإبراىيم الٌتازم ,اٜنديي عن عبد الٌر٘نن الٌثعاليب=كعلم  ,١نٌمد الٌتالوٌب 
 ,ـ 2011,دار كردادة للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, عاٌلؿ بوربيق:ٓنقيق , اٞنواىب القٌدكسٌية ُب اٞنناقب السنوسٌية, ١نٌمد بن عمر:ينظر.ىػ895

. 553-43ص ص
, جامعة األمًن عبد القادر:قسنطينة, ماجستًن,  ىػ10-ىػ7اٜنركة العلمٌية كبيوتات العلماء ُب مدينة قسنطينة من القرف , عالؿ بن عمر- 1

. 114-104ص ص, ـ2010-2011
ٍبٌ يلٌقن اٞنريد بعض  ,ٍبٌ يضع يده اليمنػى من فوؽ يد الٌتائب اليمىن.يكوف أخذ العهد بأف يذكر الٌشيخ آداب الٌتوبة كحقيقتها -  2

. 104ص, الكٌناشة , أ٘ند زٌركؽ : ينظر.ٍبٌ يسند لو الٌشيخ طريقتو إٔب النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم ,الكلمات 
. 243-237ص ص, اٜنركة الصوفٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط,  آماؿ لردع- 3
 الكرامات اليت كانت تينسب إٔب شيوخ الطٌرؽ  بٌن منقأك رؤية من رآه ألفٌ , من بٌن أىٌم أسباب زيارة الزٌاكية ىو الٌرغبة ُب رؤية الٌشيخ- 4

سيدم عبد الٌر٘نن قاؿ من رأل من رآ٘ب )) : أٌّنم قالوا "مناقب الملياني"كقد كرد ُب , أك رأل من رآىم, كرامة ٓنرٙب الٌنار على من رآىم
, مناقب اٞنليا٘ب, ٠نهوؿ: ينظر. ((فقاؿ الٌشيخ سيدم أ٘ند بن يوسف من رأل من رآ٘ب ال تأكلو الٌنار إٔب عشرة, ٔب ثالثة ال تأكلو الٌنارإ

.18كرقة, 1457, اٝنزانة العاٌمة, الرٌباط
جوانب من اٜنياة االجتماعية كاالقتصادية كالٌدينٌية كالعلمٌية ُب اٞنغرب اإلسالمي من خالؿ نوازؿ كفتاكل  ,كماؿ السٌيد أبو مصطفى- 5

منشورات اٛنمعٌية اٞنغربٌية :الرٌباط ,1ط , الٌنوازؿ الفقهية ُبنظرات , ١نٌمد حجي؛30ص, ـ1996 ,اإلسكندرية ,اٞنعيار اٞنعرب للونشريسي
 103-100ص   ص ,ـ1999- 1420 ,للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر



(16ّ-15/ٖـ10-9)م يف فكٗا٤ املػضب األٚعط : ايفضٌ األٍٚ  

ت ٚاملها١ْاملؤثضا  

36 
 

كانت الٌرباطات كالٌزكايا من أكرب اٞنستفيدين ؼكما ساىم الوقف ُب  تدعيم التصٌوؼ , 1اٛنهاد كغًنىا
. 2من الوقف

كتلقٌن , ككانت تيعىن بتحفيظ القرآف,  مراكز تعليمٌيةٓنٌولت إٔببعض الٌزكايا كييشاري إٔب أٌف 
, كتأمٌن اٝنائفٌن كالفاٌرين, كما سا٨نت ُب ٗنع أفراد اجملتمع كإيواء الوافدين, ك٣نارسة الٌشعائر, األذكار

 .3خصوصا الزٌاكية ُب الٌريف, كتقدٙب خدمات اجتماعية ٌٗنة
فكاف اٞنرابطوف يقودكف أتباعهم , ك  ٓنٌولت بعض الزكايا ك الرباطات إٔب نقاط أمامية ضٌد األعداء

ككاف على , كيتحالفوف مع األمراء اجملاىدين, كيطعموّنم ُب زكاياىم, كينصركف اجملاىدين, ُب اٛنهاد
 .كاإلعفاءات من الٌضرائب؛ حٌّت ال تضعف الرٌابطة بينهما, الٌسلطة أف تؤٌيد اٞنرابطٌن بالعطايا السخٌية

كتقضي على ,  كىكذا استطاعت الزٌاكية أف تفرض نفسها ُب بالد اٞنغرب األكسط لتنافس اٞندرسة
. لتساىم بذلك ُب تبسيط اٞنعرفة , الٌتعليم الٌنوعي

 :الفكر الكرامي  -د

غًن أٌّنم فٌرقوا بينها كبٌن سائر , من األمور اليت أثبتها عيلماء أىل السٌنة كاٛنماعة4تعترب الكرامة
كيرل أىل السٌنة أٌف الوٌٕب اٜنقيقي ىو الذم يسعى إٔب . كخوارؽ الٌسحرة كاٞنشعوذين, اٝنوارؽ األخرل

كما ٪نٌي علماء اإلسالـ كحٌّت رجاؿ , كإخفاء العبادة, إخفاء الكرامة؛ مبالغةن منو ُب اإلخالص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كدكرىا ُب اٜنياة  (ـ15-13ؽ)انتشار ظاىرة األكقاؼ ُب اٞنغرب اإلسالمي ما بٌن القرنٌن الٌسابع كالٌتاسع اٟنجرٌيٌن  ,عبيد بوداكد- 1
 ,ـ2006-2005,كلٌية العلـو اإلنسانية كاٜنضارة اإلسالمٌية:جامعة كىراف ,أطركحة دكتوراه ُب الٌتاريخ الوسيط ,ق ك االجتماعيةاالقتصادمٌ 

. 196-158 صكص125ص
. 241-204ص ص ,اٞنرجع نفسو- 2
ككانت الزٌاكية الرٌيفٌية تشتمل أيضا على مسجد كقٌبة , كيظهر الٌدكر اإل٩نايب للٌزكايا الرٌيفٌية أيضا ُب الٌتعليم)):يقوؿ أبو القاسم سعد اهلل - 3

مهما كانت , ككانت بعض الٌزكايا ملجأ للهاربٌن من العقاب كالقتل...الٌشيخ  اٞنرابط كمبيتا للطٌلبة الٌداخلٌن كمساكن الغرباء كالفقراء
  .(( كيكفي اٛنا٘ب أف يهرب إٔب ىذا اٜنمى فال يلحق بو أحد كال ٬نٌسو سلطاف,فقد كاف الوالة يعتقدكف ُب ٘نى الزٌاكية كالٌضريح, جرائمهم

. 271-269ص ص 1ج ,تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل: ينظر
فقد ٓنصل , كيرل ابن قنفذ أٌف الكرامة ليست خاٌصة باألكلياء  , الكرامة عند أىل السٌنة كاٛنماعة أمر خارؽ للعادة يؤيٌد اهلل بو أكلياءه-  4

: نظرم.بشرط إتباعو ٜنقيقة ما أمر بو النيب عليو الٌسالـ ,كعلٌو مكانتو ,لكن إف كقعت لوٕب فهي داٌلة على صدؽ عبادتو, الكرامة  دكف كالية
ابن ؛ 175-128ص ص ,دار الفضيلة , عبد الٌر٘نن بن عبد الكرٙب اليحي:ٓنقيق ,الفرقاف بٌن أكلياء الٌر٘نن كأكلياء الٌشيطاف ,ابن تيمٌية

. 3ص , أنس الفقًن,قنفذ
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: كقد نقل الونشريسي كالـ أيب عبد اهلل بن العٌباس, التصٌوؼ على طلب االستقامة بدؿ طلب الكرامة
 ((. 1-.أم الكرامة–, إف كاف ٣ٌنن جرل على ّنج الٌشرع القوٙب فينبغي لو أف يزيد ُب إخفائها))

كصارت الكرامة ٓنمل مدلوال , لكٌن الفكر الكرامي ُب بالد اٞنغرب األكسط قد أخذ أبعادا خطًنة
األمر الذم ٩نعل اٞنخٌيلة الٌشعبٌية تعتقد ُب الٌشيخ الكثًن من , كاضحا كبرىانا قويا على قداسة الٌشيخ

, ككثًنا ما ٪ندث ىذا بعد  كفاة الٌشيخ, 2لتضفي عليو ىالة من الٌصفات األسطوريٌة, االعتقادات
, 4 الذم كاف العاٌمة كحٌّت العلماء يعتقدكف أنٌو ٪نمي كىراف من الٌنصارل3كضريح ١نٌمد بن عمر اٟنوارم

ك أضحت بابا يلػػجي من خاللو , كسيرعاف ما ٓنٌولت الكرامة إٔب كسيلة لتفعيل كتنامي سلطة اٞنتصٌوفة
. 5كبذلك ركب موجة التصٌوؼ الكثًن من أصحاب الٌدجل كاٞننحرفٌن, األدعياء

ك " الّنجم الثّاقب فيما ألكلياء اهلل من مفاخر المناقب"كمن يتصٌفح كتايب ابن صعد الٌتلمسا٘ب؛ 
٩ند من كرامات , أل٘ند بابا التنبكيت" نيل اإلبتهاج"ككذا , البن مرٙب" البستاف"ك , " ركضة الّنسرين"

, 6كال ذك حاجة إال قضيت, كما زاره ذك عاىة إال برئ, بعض األكلياء أٌف الٌدعاء عند ضر٪نو مستجاب
كأٌف من , 2كأنٌو ٣ٌنن ٪نجبو اهلل عن العاٌمة كالٌسالطٌن, 1كيصًٌن اٜنجر ترابا, 7كأنٌو ٣ٌنن تطول لو األرض

. 3من تعٌرض لو حٌلت بو أصناؼ العقوبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 389ص2ج,اٞنعيار, الونشريسي- 1
كقضائو حوائج أتباعو رغم بعد , كعالقة اٞنليا٘ب اٛننٌ , من ذلك كتاب مناقب اٞنليا٘ب الذم حشاه صاحبو بالكثًن من األساطًن- 2

.على أساس أٌّنا كرامات, إٔب غًن ذلك من أنواع اٝنيرافات اليت تتلٌقاىا العاٌمة...اٞنسافة
نسجت حوؿ شخصٌيتو  ,كرجاؿ التتصٌوؼ هبا  ,من أعالـ مدينة كىراف ,ىػ843كتوُب سنة  , ىػ751كلد سنة  , ١نٌمد بن عمر اٟنوارم- 3

 ٪نٍن :ٓنقيق, ركضة الٌنسرين ُب الٌتعريف باألشياخ األربعة اٞنتأٌخرين ,نظر ابن صعد م.كأضيفت إٔب ٗنلة مناقبو دعاؤه على كىراف ,األساطًن
الٌشيخ ١نٌمد بن عمر اٟنوارم من خالؿ كتاب ركضة  ,عبدالقادر بوباية؛  55-48ص ص ,ANEPمنشورات :اٛنزائر  ,1ط ,بوعزيز

. 142-133صص , ـ1431/2010,شعباف , 14عدد ,٠نٌلة اٜنضارة اإلسالمية:  جامعة كىراف,الٌنسرين البن صعد الٌتلمسا٘ب
 ,منشورات بونة للبحوث كالٌدراسات:عٌنابة ,1ط ,ٓنقيق سعد بوفالقة ,الدرٌة اٞنصونة ُب علماء كصلحاء بونة, أ٘ند بن قاسم البو٘ب-4

. 143-142ص ص ,2007
. 71-69ص ص ,اٜنركة الصوفٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط ,آماؿ لردع- 5
,  البستاف,ابن مرٙب: ينظر.أسهب ابن مرٙب ُب ذكر كرامات من ىذا الٌنوع للحسن ابن ٢نلوؼ أبركاف كاستغاثة الوزير أ٘ند بن يعقوب بو- 6

. 159-151ص ص
  .178ص, ٞنصدر نفسوا:  ينظر.جاء ُب ترٗنة حٌدكش العبد الوادم أنٌو صاحب طي األرض-  7
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: تأثير التصّوؼ على شخصّية فقهاء المغرب األكسط
فكاف غالبٌية , 4عرفت العالقة بٌن اٞنتصٌوفة كالفقهاء منذ نشأة التصٌوؼ نوعا من الفتور كالٌتشاحن

كإف كاف الظٌاىر من ىذا الٌصراع أنٌو . فقهاء اإلسالـ يينكركف على اٞنتصٌوفة كثًنا من السلوكٌيات كالعقائد
اكزة بعض اٞنتصٌوفة لصالحٌياهتم ,  ال ٬ننع أف يكوف الٌصراع حوؿ اٟنيمنةفذلك, عقدٌم بالٌدرجة األكٔب ك٠ني
. 5ة ٟنذا الٌصراع كاٞنؤٌججة لوػمن بٌن العوامل اٞنغذمٌ 

 إٔب مضطٌرين كصار الفقهاء, يلٌن كيفرتلكٌن  اٞنوقف اٞنتصٌلب من الٌتصٌوؼ سيرعاف ما بدأ ك 
بل إٌف فئة اٞنتصٌوفة قد , 6كتلميذه القشًنم؛ كأخًنا أيب حامد الغزإب, لٌصوفٌية بواسطة السُّلميا تأىيل

 أٌكؿ من سعى إٔب,  ىػ378 اٞنتوٌَب سنة   السرٌاج الٌطوسيكييعترب. 7حظيت بالٌتشجيع من قبل الٌسالطٌن
. 8توحيد الفقو كالتصٌوؼ كاعتبار٨نا علما كاحدا

                                                                                                                                                                          
فأمسك حجرين صلدين , ذكر الصٌباغ أٌف أ٘ند  بن يوسف اٞنليا٘ب عرض لو أعراب سويد أرادكا أف يتعٌرضوا أل٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب- 1

فحٌكهما فصارتا ترابا كالٌدقيق اٞنغربل فنفخ فيو ,  انظركا ٟنذين اٜنجرين ,أملسٌن ُب يديو كقاؿ لألعراب الذين أضمركا لو اٝنديعة كالٌسوء
 .21 ك20كرقة ,  بستاف األزىار:ينظر. الٌشيخ كاألعراب ينظركف فقاؿ ىكذا يفعل بكٌل من أضمر لنا سوءا

 , أ٘ند بابا التمبكيت:ينظر.ابن عاشر كاف ٪نتجب عن الٌسلطاف أيب عناف فال يراه رغم إٜناح أيب عناف للقائو أٌف نبكيتذكر أ٘ند بابا التٌ - 2
  ص,ـ 1989, منشورات كلٌية الٌدعوة اإلسالمٌية:طرابلس, 1ط,ٓنقيق بإشراؼ عبد اٜنميد عبد اهلل اٟنرامة ,نيل اإلبتهاج بتطريز الٌديباج

. 97-96ص
فقاؿ ٕب ثالثة قبائل من بين كرنيد من تعٌدل عليهم ُب ماؿ أك ,شيخ بين كرنيد مكناسة ,كذكر ٕب الٌشيخ عبد الٌسالـ )): قاؿ ابن مرٙب - 3

ابن : ينظر .((كىم أكالد سيدم ٘نزة اٞنغراكم كأكالد عٌدك كأكالد بليسع,أك نقخ حرمتهم أصابتو عقوبة عاجلة ,أرض أك زرع أك غًن ذلك 
. 180ص, بيستافاؿ, مرٙب
ـ من 15-12/ىػ9 إٔب 6ُب اٞنغربٌن األكسط كاألقصى من القرف جوانب من اٜنياة االجتماعية كاالقتصادية كالفكريٌة , عمر بلبشًن- 4

 -2009,قسم الٌتاريخ كاآلثار, كلٌية العلـو اإلنسانٌية كاٜنضارة اإلسالمٌية:جامعة كىراف, أطركحة دكتوراه, خالؿ كتاب اٞنعيار للونشريسي
. 303ص, ـ2010

. 430-429صص , الوالية كاجملتمع, نللي سالمة-  5
. 112-99 صص, مرجعٌية اإلحياء كإشكالٌية اٜنكم, عمر بلبشًن: نظرمحوؿ دكر الغزإب ُب الٌتوفيق بٌن الفقو كالتصٌوؼ - 6
. 22ص, لفرؽ الصوفٌية ُب اإلسالـا, سبنسر ترمنجهاـ- 7
. 18ص ,ـ1984دار الٌنهضة العربٌية :بًنكت  ,-شخصٌيات كمذاىب- دراسات ُب التصٌوؼ اإلسالمي ,١نٌمد جالؿ شرؼ- 8
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شهدت دكلتهم ؼ, ك ُب اٞنغرب ٕنٌكن الفقهاء ُب عصر دكلة اٞنرابطٌن من هتميش رجاؿ التصٌوؼ
بيد أٌف اٞنتصٌوفة استطاعوا أف . كاليت تعكس مدل سلطويٌة الفكر الٌصوُب ُب تلك الفرتة, 1ثورة اٞنريدين

ك كانت الٌدكلة اٞنوحديٌة تتعامل مع رجاؿ التصٌوؼ بتسامح , يظهركا بقٌوة ابتداء من عصر اٞنوٌحدين
كتظهر سياسة اٞنوٌحدين اٌْناه رجاؿ التصٌوؼ من خالؿ قوؿ ١نٌمد بن عبد اٞنلك , يتخٌللو اٜنذر كالٌريبة

كالكشف عن باطن أمره متخٌوفٌن من , ككاف دأب عبد اٞنومن كبنيو الٌتنقًن عٌمن ىذه حالو)):اٞنرٌاكشي
ك كاف الفقهاء ٪نذركف الٌسالطٌن اٞنوٌحدين من رجاؿ التصٌوؼ كما حدث , 2((كخركجو عليهم , ثورتو

كما , 3مع شعيب أيب مدين الذم مات ُب طريقو إٔب سلطاف اٞنوٌحدين بعد أف كشى بو بعض الفقهاء 
. 4ضايق الفقهاء ُب َناية ابن سبعٌن كتلميذه الٌششرتم

ك  ,  سلطة اٞنوحدين كبعد تضعضعها عقب ىز٬نة العقاب فقدت جٌل مقٌوماهتا الٌدفاعٌيةإٔب أفٌ 
ك تزايد نفوذ اٞنتصٌوفة , كأصبحت الظٌاىرة الصوفٌية تتنامى. ىكذا عجزت عن  مضايقة رجاؿ التصٌوؼ

ك , إٔب أف اكتست الظٌاىرة الٌصوفٌية الٌساحة؛ كنافس الٌصوُبُّ الفقيوى ُب اٞنكانة, على حساب الفقهاء
. 5كالذين اند٠نوا داخل اٞننظومة الصوفٌية, حٌّت على شيوخ القبائلكا كأثٌر, حظي اٞنتصٌوفة باحرتاـ اٛنميع

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الواحد  كقد كصفو, "خلع الّنعلين"صاحب كتاب , ـ  أ٘ند بن قسي أحد رجاؿ التصٌوؼ1144-ىػ539تزٌعم ىذه الٌثورة سنة - 1

,  اٞنعجب,عبد الواحد اٞنرٌاكشي:  ينظر.ك سا٨نت ثورتو ُب تقهقر السيادة اٞنرابطٌية ُب األندلس, اٞنرٌاكشي بصاحب حيل كرٌب شعوذة
. 172-163صص , اٞنغرب كاألندلس ُب عصر اٞنرابطٌن,  بوتشيش؛281ص
 ,ـ1984 ,مطبوعات أكاد٬نٌية اٞنملكة اٞنغربٌية ,ٓنقيق ١نٌمد بن شريفة ,السفر الثامن ,الذيل كالتكملة ,١نٌمد بن عبد اٞنلك اٞنرٌاكشي- 2
 ص,ـ1987, دار توبقاؿ للٌنشر:الٌدار البيضاء ,1ط  ,مراجعات حوؿ اجملتمع كالثقافة بالعصر الوسيط باٞنغرب ,١نٌمد القبلي؛ 250ص
 .25- 26ص
. 198ص, النيل, التنبكيت- 3
دخل َناية كأقاـ هبا ىو .  قرية من األندلسلكنسبتو لششرت , علي بن عبد اهلل النمًنم أبو اٜنسن الٌشهًن بالششرتم أحد الصوفٌية- 4

بسبب بعض الكلمات اليت يقتضي ظاىرىا  كشيخو ابن سبعٌن ك قد اختلف فيو كشيخو ابن سبعٌن من الٌتكفًن إٔب القطبانٌية
أبو اٜنسن الششرتم الٌصوُب األندلسي الزٌجاؿ كأثره ُب العآب  ,علي سامي النٌشار؛ 322-321ص ,اٞنصدر نفسو ,التنبكيت:نظرم.الكفر

. 160-129ص ,مدريد ,1953 ,1سنة  ,1عدد ,٠نٌلة اٞنعهد اٞنصرم للٌدراسات اإلسالمٌية ,اإلسالمي
. 35ص6ج, الٌتاريخ,ابن خلدكف-  5
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 :أسباب ظهور المتصّوؼ على الفقيو 
 ظهور طائفة من فمن ذلك,  لو عٌدة أسباب الفقهاءال شٌك أٌف ظهور رجاؿ التصوؼ على 
, كىو األمر الذم دفع بالعاٌمة إٔب الوثوؽ باٞنتصٌوفة, الفقهاء الذين ال ىٌم ٟنم إالٌ طلب اٞناؿ كاٛناه

؛  ُب الوقت الذم كاف رجاؿ 2 الفقهاء يطلبوف بعلمهم اٛناه كاٞناؿ كالٌرياسة بعضي فكاف. 1كالرٌكوف إليهم
.  التصٌوؼ يسلكوف طريق الٌزىد كالورع ك٠نانبة الٌسالطٌن

 من الفقهاء إٔب اإلجهاز على ٚنعة الفقيو ُب الوقت الذم كانت كعك أٌدل استمرار تواجد ىذا النٌ 
كاحذر أف تقٌلد )):يقوؿ ابن صعد عن ىذه الطٌائفة من الفقهاء. مكانة اٞنتصٌوفة تفرض نفسها قلبا كقالبا

, كالٌظهور الٌدنيوم, فيما اشتبو عليك بعض ىؤالء الفقهاء؛ الذين نٌصبوا أنفسهم للفتول طلبا للرياسة
 الحظ التمكركٌب أٌف (ـ16/ىػ10)كُب القرف العاشر اٟنجرم  .3((كحرصا على ٗنع حطاـ ىذه الفانية

إٔب أٌف حٌب الٌدنيا كإيثار العاجلة كاالفتتاف هبا غلب عليهم , ال بأس هبم )):طلبة العلم ّندينة اٛنزائر
.  4((كثًنا

مبالغة سالطٌن اٞنغرب األكسط بعد ّناية الٌدكلة ؛ كمن أسباب ظهور اٞنتصٌوفة على الفقهاء
فهاىو كاضح بن عاصم أحد أكلياء البالد .  كإضفاء الشرعٌية عليهم,اٞنوحديٌة ُب رجاؿ التصٌوؼ

ك كاف , ك٫نشوف تغًٌن خاطره عليهم, كجيباة األمواؿ, كاف يعٌظمو أمراء الوقت, الٌشلفاكية  باٞنائة الٌسابعة
.  5 يغمراسن يستشًنهصارك, ينادم الٌسلطاف الزيا٘ب يغمراسن باٚنو

 بات ك, الفئتٌنكركدت ريح الٌصراع بٌن , 6رجاؿ التصٌوؼالفقهاء لسيلطة خضع أماـ ىذا الوضع 
بات التعايش كالٌتقدير اٞنتبادؿ يسودي العالقة بٌن صوفٌية كفقهاء اٞنغرب األكسط طواؿ القركف الٌثالثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 126ص ,اٞنغرب كاألندلس ُب عهد اٞنرابطٌن ,بوتشيش- 1
جوانب من  , كماؿ السٌيد أبو مصطفى؛120ص5ج, اٞنعيار, الونشريسي:كتوٌسعهم ُب طلب اٛناه ينظر, عن سلوكيات بعض الفقهاء-  2

. 34ص  ,اٜنياة اإلجتماعٌية كاإلقتصاديٌة كالٌدينٌية كالعلمٌية ُب اٞنغرب اإلسالمي من خالؿ نوازؿ كفتاكل اٞنعيار اٞنعرب للونشريسي
. 65 كص62ص ,ركضة الٌنسرين ,ابن صعد- 3
-ىػ1423 ,اٞنطبعة اٞنلكٌية:الرٌباط , عبد الٌلطيف الٌشاذٕب:تقدٙب كٓنقيق ,الٌنفحة اٞنسكٌية ُب الٌسفارة الرٌتكٌية ,علي بن ١نٌمد الٌتمكركٌب- 4

. 129ص ,2002
. 405-402ص2ج ,الٌنجم الثٌاقب ,ابن صعد- 5
. 443ص , الوالية كاجملتمع,نللي سالمة- 6



(16ّ-15/ٖـ10-9)م يف فكٗا٤ املػضب األٚعط : ايفضٌ األٍٚ  

ت ٚاملها١ْاملؤثضا  

41 
 

فصار الفقهاء ىم الذين . 1على الٌرغم من األحداث اٞنبثوثة ىنا كىناؾ, األخًنة من العصر الوسيط تقريبا
. 2ّنا فيهم أكلئك الذين تزٌعموا التيار اٞنقاـك ال٥نرافات اٞنتصٌوفة, كيتتلمذكف عليهم, يؤٌىلوف اٞنتٌصوفة
 علما كالذم أصبح, كما بعده إغراؽ الفقهاء ُب التصٌوؼ  القرف الٌتاسع اٟنجرمشهدكىكذا 

كشعبٌية ُب أكساط العاٌمة؛ كىو ما  فتح الباب على مصراعيو , بل كحظي ميدٌرسوه بإقباؿ كبًن, ييدرَّس
نور ك,  المريد للمقّرمكظهرت تآليف لعلماء اٞنغرب األكسط ُب التصٌوؼ كإقامة, أماـ أدعياء التصٌوؼ

. 3إضافة إٔب الكتب اٞنناقبٌية ك كتب الرقائق كاٜنكم,  البن مرزكؽاليقين
متأثٌرين بركح العصر ,ساندكا رجاؿ التٌصوؼ, كعندما جاء العثمانٌيوف إٔب أرض اٞنغرب األكسط

 4.كمستسلمٌن لثقافتو
كأٌدل التصٌوؼ ك اٞنبالغة ُب االعتقاد ُب الٌشيخ كانتشار الٌزكايا كاألضرحة إٔب نتيجتٌن خطًنتٌن 

كما أصبح الٌناس  يلتٌفوف  ُب زاكية حوؿ شيخ أك , كثانيهما غلق باب االجتهاد, أٌكٟنما تبسيط اٞنعرفة
 .5كعلى أحوالو الٌزىد بدؿ االلتفاؼ حوؿ العلماء اٞنتنٌورين, مقٌدـ قد تغلب على عقلو اٝنرافة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ 345ص2ج,1988,دار الغرب اإلسالمي:بًنكت ,1ط ,ترٗنة ٘نٌادم الٌساحلي ,تاريخ إفريقية ُب العهد اٜنفصي  ,ركبار برنشفيك- 1

. 62-57ص ص ,قراءة ُب العالقة بٌن صوفٌية كفقهاء اٞنغرب األكسط ,عبيد بوداكد
كالذم يرل أٌف الفقو كالتصٌوؼ أخواف ُب الٌداللة , من ٗنلتهم أ٘ند زركؽ الذم اشتهر بالرٌد على اٞنبتدعة كمقاكمة ا٥نرافات اٞنتصٌوفة- 2

 ,2006 ,دار ابن حـز:بًنكت ,1ط ,الٌصادؽ بن عبد الٌر٘نن الغريا٘ب: ٓنقيق  ,عٌدة اٞنريد الٌصادؽ ,أ٘ند زٌركؽ: ينظر. على أحكاـ اهلل
. 51ص
. 64-62ص ص ,ظاىرة التصٌوؼ ,بوداكد عبيد- 3
كااللتحاؼ حوؿ زاكية  ذلك الٌشيخ , كابتداع اٜنضرة كاألكراد كغًنىا,  لكن اٞنبالغة ُب االعتقاد ُب الٌشيخ)):يقوؿ أبو القاسم سعد اهلل - 4

كقد جاء العهد العثما٘ب ليزيدىا ٘ناية كتعٌهدا كلتزداد ىي بدكرىا ُب , أك ضر٪نو؛ كٌل ىذه األمور تكاد تكوف كليدة القرف الٌتاسع كما بعده
. 49-48ص صك19ص1ج , تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب,سعد اهلل: ينظر. ((ظٌلو ازدىارا أك تفريقا

قد أجربت أيضا علماء اٞنساجد كاٞندارس على , أٌف ىذه اٞننافسة بٌن العآب كاٞنرابط أك اٛنامع كالزاكية)):  أبو القاسم سعد اهلل  قاؿ- 5
كلذلك ال نستغرب أنٌو عندما كانت مشس اٞنعرفة ُب أكربا تطٌل من كراء الٌسحاب كانت مشس اٞنعرفة ُب , تبسط آرائهم كطرقهم ُب التٌػػعليم

. 49-48 ص صك19ص1ج, اٞنرجع نفسو: ينظر. ((اٛنزائر تفػػٌر ضاربة كسط ضباب كثيف
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: ف محاربة الفقهاء النحرافات بعض المتصّوفةعصورة 

فإٌف البعض منهم قد كقفوا أماـ , كأضفوا عليهم الٌشرعٌية, إذا كاف أكثر الفقهاء قد أٌىلوا اٞنتصٌوفة
مل أ٘ند زٌركؽ أسباب ,  بكشف حاؿ أدعياء التصٌوؼكا قاـك, 1 كشٌنعوا عليهمـا٥نرافاتو كاليت ٩ني
ك يأٌب ُب طليعة ىؤالء . 2(كحٌب الرياسة, كاٛنهل بأصوؿ الٌطريقة, نقخ اإل٬ناف عندىم):  ُبـظهوره

 نيل االبتهاجكالذم لٌقبو صاحب  ( ىػ842ت) 3الفقهاء ١نٌمد بن أ٘ند بن مرزكؽ اٜنفيد العجيسي
.  4(كاألىواء الٌذائعة , سيف اهلل  اٞنسلوؿ على أىل البدع, كداحض شيبو البدعة, حامل لواء السٌنة):بػ

 ُب الرٌد على عصريٌو  » الّنصح الخالص  في الرّد على مّدعي رُتبة الكامل للّناقص « كقد أٌلف كتاب
حيي رٌد عليو أشياء صٌوب العقبا٘ب صنيعهم , كبلديٌو قاسم العقبا٘ب ُب فتواه حوؿ مسألة الفقراء الصوفٌية

الذم أٌلف كتبا ُب ذلك منها , كمن ىؤالء الفقهاء ٤نده أ٘ند زٌركؽ الربنسي. 5فيها فخالفو ابن مرزكؽ
عّدة المريد الّصّديق من أسباب المقت في  « ككتاب, » الجّنة للمعتصم من البدع بالسّنة « كتاب

كقد ٔنرٌج على يديو الكثًن من الفقهاء الذين حاربوا بدع ,  »ذكر حوادث الوقت«ك , »بياف الّطريق
ك أنكر على أيب , الذم عيرؼ باإلنكار على اٞنبتدعة (ىػ 963ت) 6اٞنتصٌوفة كمحٌمد بن علي اٝنٌركيب

عمرك القسطلي دفٌن رياض العركس من مرٌاكش ُب مسألة حلق شعر الٌتائب الذم يريد الٌدخوؿ ُب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 128ص ,اٞنؤٌسسة الوطنٌية للكتاب ,اٛنزائر ُب الٌتاريخ العهد العثما٘ب ,ناصر الٌدين سعيدك٘ب كاٞنهدم بوعبدٕب- 1
. 47-46ص  ص , عيٌدة اٞنريد الٌصادؽ,أ٘ند زركؽ- 2
رحل ُب طلب العلم إٔب  ,أبو العٌباس أ٘ند بن أ٘ند الربنسي الفاسي اٞنعركؼ بزٌركؽ الربنسي نسبة إٔب قبيلة الربانس بٌن فاس كتازا-  3

كمشاىًن العلماء أمثاؿ   ,ك التقى ببعض مشايخ الصوفٌية ,تلمساف ٍبٌ  رحل إٔب اٞنشرؽ ألداء شعًنة اٜنٌج حيي زار القاىرة كمٌكة كاٞندينة
 ,كغًنىا من الكتب ُب الفقو كالتصٌوؼ ,"البدع " ككتاب "عٌدة اٞنريد الٌصادؽ"لو كتاب  ,899توُب سنة  ,أ٘ند بن حجر ك١نٌمد الٌسخاكم

 ص ,ـ 2002 ,دار اٞندار االسالمي:بًنكت ,3ط ,أ٘ند زركؽ كالزٌركقٌية ,فهمي خشيم, 151-25ص, كٌناشة زٌركؽ ,أ٘ند زركؽ : نظرم
. 91 ص1ج, 2002مام , 15ط, دار العلم للماليٌن:بًنكت, األعالـ,  خًن الٌدين الٌزركلي؛143-45ص
 .500ص, نيلاؿ, التنبكيت- 4
. 507-500صص , اٞنصدر نفسو-  5
ق قدـ بارع ُب  ؿ,كإبراىيم الٌتازم ,كالسنوسي ,أخذ عن الٌشيخ زٌركؽ ,كلد بسفاقس كتوُب ّندينة اٛنزائر  ,ىو ١نٌمد بن علي اٝنركيب- 6

اشتهر بدخولو سفًنا إٔب فاس  ,كرسالة اإلفالس ,من مؤٌلفاتو كفاية اٞنريد ,مع تفٌننو ُب علم الفقو كاٜنديي ,كاٞنعارؼ الٌركحانٌية ,التصٌوؼ
اٛنمعٌية اٞنغربٌية للٌتأليف : الرٌباط ,دراسة كٓنقيق مارية دادم ,اإلكليل كالٌتاج ُب تذييل كفاية احملتاج ,١نٌمد بن الطٌيب القادرم:نظرم .مرٌتٌن

  288-287 صص  ,2009, كالرٌتٗنة كالٌنشر
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ك٣ٌنن أٌلف ُب الرٌد على أدعياء التصٌوؼ؛ ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي , 1كقاؿ إنٌو بدعة, طريق القـو
. 2 » تنبيو الغافلين عن مكر الملّبسين بدعول مقامات العارفين « كتابحيي أٌلف , الٌتلمسا٘ب 

ك٣نٌا قاؿ عنو ابن مرٙب أثناء ترٗنتو لو أنٌو كاف , بالرٌد على بدع اٞنتصٌوفة ١نٌمد بن اٜناج اٞنٌناكمكما عرؼ 
ال تأخذه ُب اهلل , فظا غليظا على كٌل مبتدع, قٌواال باٜنقٌ , مٌتبعا لسٌنة رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم

. 3لومة الئم
كمن اٞنواقف اٞنعارضة لبعض ا٥نرافات اٞنتصٌوفة موقف قاضي القيضاة كإماـ جامع الزيتونة أيب 

رغم ما كاف يتمٌتع بو ابن , ـ اعتقاؿ ابن عركس1440الذم اعتـز حوإب سنة , القاسم القسنطيين
قاـ عمر القسنطيين األنصارم كقد . 4ككثًن من الفقهاء, عركس من تقديس كاعتقاد من قبل اٜنٌكاـ

.  5بالرٌد على الشبوبٌية (ىػ950ت )اٞنعركؼ بالوزٌاف  
كىكذا قاـ ىؤالء الفقهاء  بالرٌد على بعض اٞنعتقدات كالسلوكيات اليت ظهرت ُب الزكايا؛ ال سيما 

 أٌّنا أمر طهوم بساطو )):كىي األمور اليت يرل أ٘ند زٌركؽ, كإعطاء العهد, كاجتماع الفقراء ٟنا,  اٜنضرة
ىػ 824كنقل أ٘ند زركؽ عن بعض اٞنشايخ أٌف ىذا األمر ظهر ُب سنة , ((منذ زمن يزيد على مائيت سنة

( (كإيٌاكم ٍبٌ إياكم  ك٢نالطة الفقراء كالطٌلبة)):كقد جاء ُب رسالة زٌركؽ إٔب اٞنوعفاكم كابن سعيد عبارة
6 .

قد سئل فقيو َناية كصاٜنها أبو زيد ؼ,  كانت اٜنضرة تشهد ا٥نرافات كثًنة كالٌرقخ كالٌتصفيققدك
سيدم عبد الٌر٘ناف الوغليسي عن ىذه اٞنناكر فأجاب ببدعٌية الرقخ كالٌتصفيق كعوائد الفقراء ُب 

, كما فيها حسن أف يكونوا ٠نتمعٌن, كالفقراء ُب الوقت أحسن أحواٟنم)):أٌما اٜنٌفار فقاؿ, 7الزكايا
كأٌف , كيو٨نوف اٛنهاؿ أٌف ما يفعلونو من ذلك قربة إٔب اهلل تعأب, كيغٌنوف كيرقصوف, فيأكلوف أمواؿ الٌناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 27ص5ج  ,االستقصا, الٌناصرم- 1
اٞنطبعة :الرٌباط ,2ط ,راجعو عبد الوىاب ابن منصور ,اإلعالـ ّنن حٌل مرٌاكش كأغمات من األعالـ ,العٌباس بن إبراىيم الٌسمالٕب- 2

.  108ص5ج ,1993 ,اٞنلكٌية
. 114- 113ص, البستاف,  ابن مرٙب- 3
. 362-361  صص2ج  , تاريخ إفريقية ُب العهد اٜنفصي,برنشفيك-  4
 .205ص3ج, مكتبة دار الٌثرات:القاىرة ,ٓنقيق ١نٌمد األ٘ندم أبو الٌنور ,درٌة اٜنجاؿ ُب أٚناء الٌرجاؿ ,أ٘ند ابن القاضي- 5
. 196 كص144-143ص ص , منشور اٟنداية,عبد الكرٙب الفٌكوف- 6
. 34ص11ج ,عيارآب  ,الونشريسي- 7
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 عن زاكية ١نٌبسة على 1بل نقل الونشريسي  فتول أيب إسحاؽ إبراىيم(. (ذلك طريق الٌصاٜنٌن كاألكلياء 
. 2فقراء الوقت فقاؿ أٌف الٌتحبيس على فقراء الوقت باطل

حيي قاؿ , موسى بن عيسى اٞنازك٘ب, ك٣ٌنن انتقد أحواؿ اٞنتصٌوفة اٞنخالفة لتعاليم الٌشريعة
:       ٍبٌ ذكر أبياتا ُب ذٌمهم فقاؿ , ((ٍبٌ يضيفوف ٟنذه اٞنكاره الٌشطح كالقفز كالصياح كأٌّنم ٠نانٌن)):عنهم

   
ّٛف يبػ ايّضٛف تًبغ٘                   يٝػ ايّتض

 ٚال  بهاؤى إٕ غ٢ّٓ املػّٓــــــْٛا                                                          

 ٚال صٝاح ٚصقط ٚال  طــضب                 

 ٚال تػاش نإٔ صضت دلٓــــــــــْٛا                                                           

ّٛف إٔ تضفٛ بـال  نزص                   بٌ ايّتض

 3ٚتتبع احلّل ٚايربٖـــــــــــــــإ ٚايّزٜٓا                                                        
 ُب رٌده على ا٥نرافات أصحاب الٌطرؽ كالفقراء ُب منظومتو 4ك أسهب عبد الٌر٘نن األخضرم

: منكرا عليهم أمور اٜنضرة كما يصحبها من الٌرقخ كالبدع كقاؿ فيها, 1القدسّية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ينظر. أىبيو ًإٍسحىاؽ إًبٍػرىاًىيم بن عبد القاىر بن فتوح بن شنيع األشبو٘ب ركل عىنوي أىبيو طىاًىر السلىًفي حكايات كأشعارا ُب تعاليقو: ىو - 1

جامعة أـ :مٌكة , عبد القيـو عبد رب النيب. د: ٓنقيق, إكماؿ اإلكماؿ, (ىػ629: اٞنتوَب)١نمد بن عبد الغين بن نقطة اٜننبلي البغدادم 
 .187ص1ج, ىػ1410, 1القرل, ط

. 118-117  صص7ج,اٞنعيار, كنشريسياؿ-  2
-172 ص ص,2343ؾ ,الرٌباط ,اٝنزانة العاٌمة, ٢نطوط ُب صلحاء كادم شلف ٞنوسى بن عيسى اٞنازك٘ب, كسى بن عيسى اٞنازك٘بـ-  3

173 . 
كلد  يقرية بنطيوس بالزٌاب الغريب كعاش  ,ينسب ىو نفسو إٔب العٌباس بن مرداس الٌسلمي ,ىو أبو زيد عبد الٌر٘نن ابن ١نٌمد األخضرم-  4

كالسٌلم  ,كأزىار اٞنطالب ُب اإلسطرالب ,كلو منظومة الٌسراج ُب الفلك ,أ٤نز قرابة الٌثالثٌن من اٞنتوف كشركحها , ىػ953-920بٌن سنيت 
عبد الٌر٘نن األخضرم العآب الٌصوُب الذم  ,بوزيا٘ب الٌدراجي:  ينظر.كاٛنوىر اٞنكنوف ُب البالغة ,كالقدسٌية ُب التصٌوؼ ,اٞننورؽ ُب اٞننطق
. 16-10ص ص  ,BLED EDITION,2009: اٛنزائر ,2ط ,تفٌوؽ ُب عصره
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ٚقاٍ بعض ايّغار٠ املّتبــــــــــــع٘                                 

                                                     يف صدظ ٜٗـــذٛ ب٘ املبتـزعـــــــــــــــ٘  

                      ٜٚشنــضٕٚ اهلل بايّتػبٝـــــــــــــــض             

 2                                                     ٜٚؾطشٕٛ ايّؾطح ناحلُٝــــــــــــــض

                                                                                                                                                                          
 ص ,جانفي 1978, الٌسنة الٌسابعة ,53عدد  ,٠نٌلة األصالة ,عبد الٌر٘نن األخضرم كأطوار السلفٌية ُب اٛنزائر ,اٞنهدم بوعبدٕب- 1
. 36-21ص
 ص4 ج ,ىػ1343,  إدارة اٞنطبعة اٞننًنيٌة ,1ط ,٠نموعة الٌرسائل اٞننًنيٌة ,منظومة األخضرم ُب التصٌوؼ ,عبد الٌر٘نن األخضرم- 2
. 49-46ص
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: (ـ16-15/ىػ10- 9)المكانة العلمّية لفقهاء المغرب األكسط في القرف

 يقوؿ, صحب تدىور اٜنياة السياسٌية اليت شهدهتا بالد اٞنغرب األكسط  ا٥نطاطا ُب اٜنياة العلمٌية
ذلك الٌلمعاف الذم عرفو الٌتلمسانيوف ُب ٢نتلف )): "إفريقيا الشمالية المسلمة"جورج مارسي ُب كتابو 

مع , كخاٌصة ُب علـو العقل أخذ يضعف كيتقٌلخ ابتدءا من القرف اٝنامس عشر اٞنيالدم, اجملاالت
, كسوؼ تفقد اٞنصٌنفات ُب الٌتفسًن أك الفقو الكثًن من قرٌائها لصاّب الٌتأليفات الٌصوفٌية, انتشار الطرقٌية

كذكر كراماهتم من غًن أدٗب نقد أك , ككتب اٞنناقب حيي ٪نرص اٞنؤٌلفوف على الٌتنويو بفضل الزٌىاد
  1(.(جداؿ

كيشًني أبو القاسم سعد اهلل إٔب أنٌو ُب ىذه الفرتة اٌتسمت مؤٌلفات فقهاء اٞنغرب األكسط  بكثرة 
. 2كغلبة التصٌوؼ, كما اٌتسم الفقهاء بالٌثقافة اٞنوسوعٌية كاٜنفظ, الٌشركح كاٜنواشي كاٞنختصرات

ييظهر تذٌمره من ظاىرة كثرة اٜنواشي  (ـ1359-ىػ759ت)ىاىو ١نٌمد بن ١نٌمد اٞنقٌرم اٛندٌ ؼ
كشٌق الٌشركح , ٍبٌ كلَّ أىلي ىذه اٞنائة  عن حاؿ من قبلهم من حفظ اٞنختصرات)): كالٌتقييدات فيقوؿ

كفهم , كأفنوا عمرىم ُب حٌل لغوزه, كنزر حٌظو, كاألصوؿ الكبار؛ فاقتصركا على حفظ ما قٌل لفظو
, بل حٌل مقفل, كٓب يصلوا لرٌد ما فيو إٔب أصولو بالٌتصحيح فضال عن معرفة الٌضعيف كالٌصحيح, رموزه

فبينما نستكثر العدكؿ عن كتب األئٌمة , كمطالعة تقييدات زعموا أٌّنا تستنهض الٌنفوس, كفهم أمر ٠نمل
كمع (. (3إٔب كتب الشيوخ أتيحت لنا تقييدات للجهلة بل مسٌودات اٞننسوخ فإنٌا هلل كإنٌا إليو راجعوف

 لنهضة القرف ا استمرار يعتربكف ذلك فإٌف القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجريٌن ٓب يبخال علينا بفقهاء أجالٌء
 كأ٘ند بن ٪ني الونشريسي كأ٘ند 5ففي القرف الٌتاسع ظهر ٪ني بن أيب عمراف اٞنازك٘ب. 4الثٌامن اٟنجرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 371ص ,ANEP, 2003منشورات  :اٛنزائر ,ابن يوسف السنوسي ُب الٌذاكرة الشعبٌية كُب الواقع, ٗناؿ الٌدين بوقلي حسن-  1
. 20ص1ج , تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب,سعد اهلل- 2
. 415ص ,نيل اؿ,أ٘ند بابا التمبكيت- 3
. 19ص ,العلـو الدينٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط ,١نٌمد بوشقيف- 4
 ,تعريف اٝنلف , اٜنفناكم:نظرم. ىػ883توُب سنة  ,أخذ عن ابن مرزكؽ اٜنفيد كقاسم العقبا٘ب كابن زاغو, كمفتيهاقاضي مازكنة -  5
. 677ص1ج
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, كالرٌصاع, 2كأ٘ند بن ١نٌمد بن زاغو, 1كأ٘ند بن ١نٌمد بن زكرم, زٌركؽ ك١نٌمد بن يوسف السنوسي
اٟنجرم العاشر أٌما القرف  . ك١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي, كعبدالٌر٘نن الٌثعاليب, 3كناصر بن أ٘ند بن مز٘ب

. كعلي اٝنٌركيب, كأبو ٗنعة الوىرا٘ب, فربز فيو عبد الٌر٘نن األخضرم
 :(ـ16-15/ىػ10-9)أىّم مؤّلفػػػػات القرنين الّتاسع كالعاشر الهجريّين -

كىو , كاف إنتاج القرف الٌتاسع اٟنجرم خإنة ٞنرحلة  امتٌدت ثالثة قركف مبتدئة بعهد اٞنوٌحدين
, أك إنتاج عاش ُب ظٌل حكم بين زياف أك بين مرين كبين حفخ, إنتاج عاش ُب ظٌل إمارات ١نلٌية ضعيفة

عدد العلماء كاٞنؤٌلفات ُب القرف الٌتاسع أكثر ؼ, 4كيعٌد القرف الٌتاسع من أخصب القركف كأكفرىا إنتاجا
بل إٌف ,  السيما القرف العاشر الذم عرؼ نقصا ُب العلماء كأيضا ُب اٞنؤٌلفات, منها ُب القركف اٞنوالية

كما ٕنٌيز القرنٌن الٌتاسع , اعتناء علماء القرف العاشر فمن بعدىم ظٌل مٌتصال بإنتاج علماء القرف الٌتاسع
 . 5كالعاشر باالعتناء بالفركع الفقهية

, مختصر خليلال سيما شرح , ففي الفقو شهد القرف الٌتاسع كتب الٌشركح كاٞنختصرات كالٌتقاييد
 ليحٍن كالّدرر المكنونة في نوازؿ مازكنةإضافة إٔب بعض كتب الٌنوازؿ , ابن أبي زيد القيركانيكرسالة 

كٓب يكن ُب القرف العاشر كتب , أل٘ند بن ٪نٍن الونشريسيكالمعيار المعّرب , بن أيب عمراف اٞنازك٘ب
أٌما كتب , 6 الذم كتبو صاحبو للرٌد على من كٌفر عواـ اٞنسلمٌنكتاب الجيش كالكميننوازؿ خال  

كالسنوسّية الكبرل كالوسطى العقيدة فاشتهرت عقائد ١نٌمد بن يوسف السنوسي ُب علم الكالـ 
ـّ البراىين كرّد أبي القاسم بن كأيضا شهد القرف الٌتاسع بعض كتب الٌردكد , كالّصغرل الموسومة بأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ىػ900توُب سنة , درس بالعٌباد على الٌشيخ ١نٌمد بن العٌباس, كإماـ اٞنسجد الكبًن,  ىو أ٘ند ابن زكرم الفقيو األصوٕب البيا٘ب اٞننطقي- 1

.  103-99ص ص, البستاف, ابن مرٙب:ينظر
كأخذ  ,كٗناعة  ,كأيب ٪ني الٌشريف الٌتلمسا٘ب ,أخذ عن سعيد العقبا٘ب , ىوأبو العٌباس أ٘ند بن عبد الٌر٘نن عرؼ بابن زاغو الٌتلمسا٘ب- 2

, ُب طبقات اٞنالكٌية شجرة نور الزكٌية ,١نٌمد بن ١نٌمد ٢نلوؼ:نظر م, ىػ845كاٜنافظ التنسي كالقلصادم ت ,عنو أبو زكريا ٪ني اٞنازك٘ب
 .254ص1ج, ىػ1349, كمكتبتها-اٞنطبعة السلفٌية:القاىرة

.195ص 10ج,1992, دار اٛنيل :بًنكت ,1ط ,الضوء الاٌلمع ألىل القرف الٌتاسع , مشس الٌدين الٌسخاكم- 3
-2011السنة, 4-3العدد ,اٛنزائر  ,جامعة كىراف   ,٠نٌلة عصور اٛنديدة ,١نٌمد بن عبد اهلل التنسي الفقيو الٌتار٫ني ,١نٌمد بوشقيف- 4

. 40ص - ,53 -40  صخ ,2012
. 21ص ,عبد الٌر٘نن األخضرم العآب الٌصوُب  ,بوزيا٘ب الدرٌاجي- 5
. 1992 ,دار الٌصحابة للٌثرات:طنطا ,1ط ,اٛنيش كالكمٌن لقتاؿ من كٌفر عاٌمة اٞنسلمٌن ,١نٌمد شقركف الوىرا٘ب- 6
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كلعٌل كتابات األخضرم ,  أٌما علم اٞننطق فكاف قليال, سلطاف القسنطيني على طائفة العّكازين
أٌما كتب الرٌتاجم فنجد كتاب , الّسلم المنورؽخصوصا كتابو , كالسنوسي ىي اليت حفظت ماء الوجو

 "ركضة الّنسرين في أخبار األئّمة األربعة المتأّخرين"ك" لّنجم الثّاقب فيما ألكلياء اهلل من المناقبا"
كمن كتب , كاٞنبالغة ُب االعتقاد ُب الٌشيوخ, ك الٌلذين حشاىا صاحبها بأنواع من الكرامات كاألساطًن

 علم كِنصوص, 1"فلك الكواكب كسّلم الّرقيا إلى المراتب ألبي عبد اهلل محّمد المغوفل" الرٌتاجم
كما برز ١نٌمد بن يوسف السنوسي كعبد , 2 ( ىػ875ت)عبد الٌر٘نن الٌثعاليب ٤ند تفسًن الٌتفسًن 

. 3الٌر٘نن الٌثعاليب ُب علم اٜنديي
أٌما العلـو كالفنوف فقليلة ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر  عدا اإلعتماد على كتابات اٜنٌباؾ كالسنوسي 

الواليات كمناصب الحكومة اإلسالمّية كالخطط "كُب ٠ناؿ السياسة كالٌنظم ٤ند كتاب , 4كابن قنفذ
 "تاج الّدين فيما يجب على الملوؾ كالّسالطين"ككتاب ,  أل٘ند بن ٪ني الونشريسي"الّشرعّية

أٌما العلـو الٌلسانٌية ك ,  حملٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيليكٌلها" كأحكاـ أىل الذّمة",  "أجوبة األسقيا"ك
.  5ففقدت ُب القرف الٌتاسع كتًنة تطٌورىا اليت عرفتها خالؿ القرف الثٌامن, االجتماعٌية كالعقلٌية

كتصنيفها , عمل تقييم كٌمي لكتابات فقهاء القرنٌن  الٌتاسع كالعاشرإٔب  الباحي سعىك قد 
منها أكثر من ثالثة , من ثالٖنائة كسبعة كسبعٌن مؤٌلفا؛ فتٌم إحصاء أكثر 6حسب العلـو كالفنوف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفٌن كادم شلف كالٌتعريف بتأليفو فلك الكواكب كسٌلم الٌرقيا إٔب ( ىػ923-828 ) ١نٌمد أبو عبد اهلل اٞنغوفل ,٘ندادك بن عمر-  1

-183ص ص , 2008  ,5عدد ,٢نرب ٢نطوطات اٜنضارة اإلسالمٌية ُب مشاؿ إفريقيا:  جامعة كىراف,اجملٌلة اٛنزائريٌة للمخطوطات ,اٞنراتب
195 . 

 2006, مطبعة الٌنجاح اٛنديدة:الٌدار البيضاء ,1ط ,أ٘ند بومزكو:ٓنقيق  ,طبقات اٜنظيكي  ,١نٌمد بن أ٘ند اٜنضيكي- 2
. 288ص2ج,

. دار كردادة للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر ,1ط ,١نٌمد بن يوسف السنوسي كجهوده ُب خدمة اٜنديي, عبد العزيز صغًن دخاف- 3
. 404ص2كج, 151-149 صص2كج,  134-81صص  2ك ج , 47-39 صص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب,سعد اهلل- 4
. 19ص ,العلـو الدينٌية ُب بالد اٞنغرب االكسط ,١نٌمد بوشقيف- 5
كإنباء الغمر بأبناء العمر البن , الٌضوء الاٌلمع ألىل القرف الٌتاسع لشمس الٌدين الٌسخاكم : ًٌب االستعانة ُب عمل ىذا اإلحصاء بكتب- 6

ك تاريخ قضاة دمشق , كاألنس اٛنليل بتاريخ القدس كاٝنليل جملًن الٌدين اٜننبلي, كنظم العقياف ُب أعياف األعياف للسيوطي, حجر العسقال٘ب
كتوشيح الٌديباج لبدر الٌدين , كنيل االبتهاج أل٘ند بابا التنبكيت, كالبستاف البن مرٙب, كركضة الٌنسرين كالٌنجم الثٌاقب البن صعد, البن طولوف

=  كدرٌة اٜنجاؿ البن , كموسوعة أعالـ اٞنغرب جملموعة من اٞنؤٌلفٌن,كدكحة الٌناشر البن عسكر الشفشاك٘ب,  كطبقات اٜنضيكي,القراُب
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ك , كٙنسٌن مؤٌلفا حوؿ العقيدة, كٖنانية عشر مٌؤٌلفا حوؿ علـو القرآف كالقراءات, كتسعٌن مؤٌلفا فقهيا
أٌما كتب التصٌوؼ فتجاكزت الواحد كالٌثمانٌن , عشرين مؤٌلفا حوؿ مصطلح اٜنديي كشركح السٌنة

بينما ْناكزت كتب الرٌتاجم الواحد , كبالٌنسبة لكتب الٌتاريخ كالٌرحالت فلم تتجاكز أربع  مؤٌلفات, مؤٌلفا
كاثنٌن , كٖنانية عشر كتابا ُب اٞننطق, فيما بلغت كتب الٌلغة كاألدب اثنٌن كعشرين مؤٌلفا, كالعشرين مؤٌلفا

كسبع  مؤٌلفات ُب , أٌما الفلك فتٌم إحصاء تسعة مؤٌلفات, كعشرم مؤٌلفا حوؿ الفرائض كاٜنساب
. 1كمؤٌلفٌن ُب الطب, الٌنظم

  

                                                                                                                                                                          

كغًنىا من كتب , كمعجم اٞنؤٌلفٌن لعمر كحالة, كتعريف اٝنلف برجاؿ الٌسلف للحفناكم, كمعجم أعالـ اٛنزائر لعادؿ نويهض, القاض
 .الرٌتاجم

.212-201ص ص, 1اٞنلحق رقم : ينظر- 1
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: َٓظي١ فكٗا٤ املػضب األٚعط يف ايعامل اإلعالَٞ -
تكشف كتب الٌتاريخ كالرٌتاجم بشٌّت أنواعها عن منزلة فقهاء اٞنغرب األكسط ُب ٢نتلف أقاليم العآب 

: كاليت ٬نكن اإلشارة إليها كاآلٌب, اإلسالمي

 :يف املػضب األٚعط- أ
 خصوصا ُب ؛ساىم فقهاء تلمساف كَناية ُب جعل بالد اٞنغرب األكسط مركزا علميا مقصودا

 القلصادم ينٌوه ّنركز فهاىو ,حيي توافد عليها طالب العلم من بلداف بعيدة , اٟنجرمالقرف الٌتاسع
كٓنٌرؾ اٝناطر إٔب الٌنقلة كاالرٓناؿ إٔب , تشٌوقت الٌنفس إٔب اٝنركج من الوطن )):تلمساف الٌثقاُب فيقوؿ 

كٞنٌا كصل (. (كذلك ٞنا كنت أٚنع من ثناء الٌشيخ عليها كتشويقو إليها, كالقصد تلمساف, بٌر العدكة
 1.((كسوؽ العلم يومئذ نافقة, كأدركت فيها كثًنا من العلماء كالٌصلحاء كالعٌباد كالزٌىاد)): تلمساف قاؿ

كمن ذلك ثناؤه على اٞنفيت اٝنطيب أيب اٜنسن , ك٣ٌنن أشاد بعلماء اٞنغرب األكسط اٞننجور ُب فهرستو
كأيب العٌباس أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي ك١نٌمد بن يوسف السنوسي , 2علي بن موسى بن ىاركف اٞنطغرم

. 3ىػ911ك أيب القاسم الزٌمورم ت 
 اٞنغرب األكسط ُب ىذه الفرتة عناية الٌسالطٌن اٜنفصٌيٌن كالزيٌانيٌن بالعلم  فقهاء كمن أسباب تأٌلق

سواءه البلدٌيٌن منهم أك , فكاف الزيانيوف كاٜنفصٌيوف يظهركف حفاكة بالغة بالعلماء, 4كمشاىًن العلماء
كما دأب الٌسالطٌن على كقف اٞنكتبات , ك٪نضركف جنائزىم, فينظموّنم ُب ٠نالسهم, الوافدين عليهم

حٌّت ُب أيٌاـ الفنت اليت , ك ظٌل ىذا الٌسلوؾ مٌتبعا, 5كتوليتهم اٞنناصب, كبناء اٞندارس ٟنم, عليهم
.  6تفاقمت ُب أغلب القرف الٌتاسع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,١نٌمد أبو األجفاف: ٓنقيق, "ٕنهيد  الطٌالب كمنتهى الرٌاغب إٔب أعلى اٞننازؿ كاٞنناقب "رحلة القلصادم, أبو اٜنسن علي القلصادم- 1

. 95-89ص ص  ,1978 ,الٌشركة الٌتونسٌية للٌتوزيع:تونس
 , كصف إفريقيا,اٜنسن الوزاف: ينظر. يقع على ٥نو ستة أمياؿ من ندركمة  ,كىو جبل شاىق شديد الربكدة ,نسبة إٔب جبل مطغرة- 2
. 43ص
. 31-12صص , ـ1976 ,دار الغرب للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر:الرٌباط ,١نٌمد حٌجي:ٓنقيق  ,فهرسة اٞننجور ,أ٘ند اٞننجور- 3
. 85-45ص ص ,جوانب من اٜنياة ُب اٞنغرب األكسط ,١نمود بوعياد- 4
. 54ص ,اٞنرجع نفسو- 5
. 225ص ,2003, 1ط ,ديواف اٞنطبوعات اٛنامعٌية :اٛنزائر ,(دكرىا ُب سياسة كحضارة اٛنزائر )تلمساف عرب العصور , ١نٌمد الطٌمار- 6
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: في المغرب األقصى كتونس- ب
 كشغلوا الكثًن من ,تبٌوأ فقهاء اٞنغرب األكسط مكانة اجتماعية مرموقة ُب البالد اليت ىاجركا إليها

كالذم قاؿ عنو  (ىػ914ت) أ٘ند بن ٪ني الونشريسي ذاع صيتففي بالد اٞنغرب األقصى , اٞنناصب
كىكذا بدأ تأٌلق . 1((العآب العاٌلمة حامل لواء اٞنذىب على رأس اٞنائة الٌتاسعة)) :نيل االبتهاجصاحب 

.  كاستمٌر إٔب القرف العاشر ,عائلة الونشريسي ببالد اٞنغرب األقصى
 باٞنغرب األقصى ١نٌمد بن إبراىيم بن اإلماـ أيب بارزا كمن فقهاء اٞنغرب األكسط الذين تركوا أثرا 

لذم يعترب أٌكؿ من أدخل شامل هبراـ ك شرح اٞنختصر كغًنىا من ك ا, )ىػ845ت(الفضل الٌتلمسا٘ب 
أٌكؿ من أدخل كتاب خليل إٔب  فيعدٌ  (ىػ818ت )أٌما ١نٌمد بن الفتوح الٌتلمسا٘ب , 2الكتب إٔب فاس

كما أٌف علي بن عيسى الرٌاشدم الٌتلمسا٘ب , 3ك اعتربه ابن غازم من شيوخ مكناسة الزيتوف, اٞنغرب
ككٕب ١نٌمد بن عبد الٌر٘نن بن . قد أيسند إليو كرسي الٌشاطبٌية الكربل ّنسجد الشُّرىفاء ( ىػ980ت)

. 4منصب حضرٌب تلمساف كفاس  (ىػ981ت)جالؿ 
, ( ىػ847ت)مفتيها ك قاضي اٛنماعة هبا أبو القاسم بن سآب  الوشتاٌب اسم  فقد ٞنع بتونس أٌما

جلس الفقيو أبو القاسم القسنطيين للٌتدريس ك . 5كقاضي األنكحة الفقيو أبو العٌباس أ٘ند القسنطيين
ىػ فتؤٌب قضاء اٛنماعة بتونس ككٕب اإلفتاء 894أٌما ١نٌمد بن القاسم الرٌصاع , 6ّندرسة الشٌماعٌن

. 7كاٝنطابة َنامع الٌزيتونة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 136ص ,النيل ,التنبكيت-  1
.. 522-521ص ص ,اٞنصدر نفسو-  2
 , أ٘ند ابن القاضي؛75ص, دار بوسالمة للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:تونس , ١نٌمد الزٌاىرم:ٓنقيق ,الفهرس , بن غازمأبو عبد اهلل ١نٌمد- 3

 ,دار الغرب اإلسالمي:بًنكت ,1ط ,تنسيق كٓنقيق ١نٌمد حجي ,"موسوعة أعالـ اٞنغرب"ضمن  , الفوائدلقط الفرائد من لفاظة حيقىقً 
. 733ص2ج ,1996

. 78 كص72ص ,ـ1980, مؤٌسسة نويهض للطٌباعة كالرٌتٗنة كالٌنشر:بًنكت ,2ط ,معجم أعالـ اٛنزائر ,عادؿ نويهض- 4
. 135ص ,ـ1966 ,اٞنكتبة العتيقة:تونس ,2ط , ١نٌمد ماضور:ٓنقيق ,تاريخ الٌدكلتٌن اٞنوحديٌة كاٜنفصٌية ,أبو عبد اهلل ١نٌمد الٌزركشي- 5

. 137ص ,اٞنصدر نفسو- 6
. 151ص ,اٞنرجع الٌسابق ,عادؿ نويهض- 7
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 :في بالد المشرؽ- ج

فخليفة بن عبد , ٓب يقتصر نبوغ فقهاء اٞنغرب األكسط على اٞنغربٌن بل تعٌدل إٔب بالد اٞنشرؽ
كلقي , ٞنٌا رحل إٔب اٞنشرؽ, الٌر٘نن بن خليفة بن سالمة اٞنتنا٘ب ٍبٌ البجائي من أىل القرف الٌتاسع اٟنجرم

كما ناؿ . 1كاصطحبوه معهم ليقيم عندىم مدٌرسا أك قاضيا , ٕنٌسك  بو بنو جرب, الٌسخاكم كأخذ عنو
أٌما أبو العٌباس أ٘ند بن  , 2منصب قضاء بيت اٞنقدس ( ىػ 858ت بعد)إبراىيم بن منصور الٌتلمسا٘ب 
كذكره ابن طولوف ُب , فقد كٕب قضاء اإلسكندرية كدمشق (ىػ874ت)سعيد بن عثماف  الٌتلمسا٘ب 

كالذم كٕب الٌتدريس , 4يضاؼ إليهم ٪نٍن بن أ٘ند بن عبد الٌسالـ العىٍلمي. 3 قضاة دمشقكتابو 
. 5كانتفع بو الفيضالء سيما ُب الفقو ,  كتصٌدر للٌتدريس َنامع األزىر كغًنه,باٞننصوريٌة

 إذ اعتربه, (ىػ860ت بعد)كما اشتىهر ّنصر ١نٌمد بن ١نٌمد بن أيب القاسم اٞنشذإب البجائي 
 .6 اشتغل باٞنغرب كأقرأ ّنصر كغًنىا؛السيوطي أحد أذكياء العآب

 :7في بالد الّسوداف الغربي- د

ك٣ٌنن ذاع صيتو هبا ١نٌمد بن , من البالد اليت برز فيها فقهاء اٞنغرب األكسط بالد الٌسوداف الغريب
 كاجتمع , ك بالد تكدة,كدخل بالد أىر, الذم قاـ على يهود توات (ىػ 909ت)عبد الكرٙب اٞنغيلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 35ص, الضوء ,الٌسخاكم- 1
. 64ص, اٞنرجع الٌسابق ,عادؿ نويهض؛ 64ص ,مصر , طبعة حجريٌة ,األنس اٛنليل بتاريخ القدس كاٝنليل ,٠نًن الٌدين اٜننبلي-  2

 ,ـ1998, دار الكتب العلمٌية:بًنكت ,1ط ,كضع حواشيو خليل اٞننصور,مفاكهة اٝناٌلف ُب حوادث الٌزماف ,ابن طولوف- 3
. 256ص1ج
كٞنٌا كٕب اٜنساـ بن  ,أخذ اٜنديي عن ابن حجر, نزيل القاىرة ٍبٌ مٌكة  ,ىو ٪نٍن بن أ٘ند بن عبد الٌسالـ العلمي بضٌم العٌن كفتح الالـٌ- 4

نظر م.ىػ888توُب سنة  ,فع بو الفضالء ال سيما ُب الفقونت كتصٌدر للٌتدريس َنامع األزىر كغًنه كا,حريز القضاء استنابو ُب تدريس اٞننصوريٌة
. 637-636 ص  ص,النيل, التنبكيت:

. 637-636ص ص ,اٞنصدر نفسو- 5
  ,ـ1995 ,دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط ,أعالـ الفكر كالٌثقافة ُب  اٛنزائر احملركسة ,٪ني بوعزيز؛ 541ص ,اٞنصدر نفسو- 6
 .293ص
فيشمل  حوض السنغاؿ , كأٌما الٌسوداف الغريب أك بالد الٌتكركر,  ييقصد ببالد الٌسوداف تلك البالد الواقعة ُب الٌصحراء الكيربل بإفريقا- 7

. 17-14ص ص ,اٞننهج الٌدعوم لإلماـ اٞنغيلي, حاج أ٘ند نور الٌدين:  ينظر. كغامبيا كفولتا العليا كالٌنيجر األكسط



(16ّ-15/ٖـ10-9)م يف فكٗا٤ املػضب األٚعط : ايفضٌ األٍٚ  

ت ٚاملها١ْاملؤثضا  

55 
 

كاجتمع بصاحب كنو , ٍبٌ دخل بالد كنو ككشن من بالد الٌسوداف, كانتفعوا بو, كأقرأ أىلها, بصاحبها
, كأمره باٞنعركؼ كّناه عن اٞننكر , ككتب رسالة ُب أمور الٌسلطنة؛ ٪نٌضو على إتباع الٌشرع, كاستفاد عليو

أٌما سآب بن . 2كقد كقع بينو كبٌن السيوطي مراسلة بشأف علم اٞننطق, 1كقٌرر ٟنم أحكاـ الٌشرع كقواعده
, ق من أىل اٜنٌق ُب حكموؼى أفٌ فويصً , الفقيو القاضي بتوات (ىػ968ت)١نٌمد بن أيب بكر العصنو٘ب 

 كسلطاّنا من بالد ,كأسلم على يده خلق كثًن من أىل كاٗب, كصلحت سريرتو, حيي ٘ندت سًنتو
؛ ك٣ٌنن اشتهر بالٌسوداف عبد اهلل بن أ٘ند بن سعيد بن ٪نٍن بن معاكية بن عبد اهلل الزٌمورم, 3الٌسوداف

. 4 كلقي ىناؾ فقهاءىا, كاقرأ أىلها,حيي كصل إٔب بالد كالتن اٞنٌتصلة بالٌسوداف
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 577ص ,الٌنيل, ٕنبكيتاؿ-1
كقد أجابو الٌسيوطي بأبيات على نفس  ,كانت اٞنراسلة عبارة عن أبيات كتبها اٞنغيلي يرٌد فيها على الٌسيوطي الذم حرـٌ علم اٞننطق- 2

مقٌدمة ٓنقيق لٌب الٌلباب ُب رٌد الفكر إٔب :نظر م. مع إقراره بفضل ىذا األخًن كنبلو كأنٌو حرب كإماـ؛بٌٌن فيها خطأ اٞنغيلي ,الوزف كالقافية
. 9ص ,ـ2006 ,دار ابن حـز:بًنكت, 1ط ,ٓنقيق أيب بكر ضيف اٛنزائرم ,حملٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي,الٌصواب 

. 314-313 صص3ج ,درٌة اٜنجاؿ  ,ابن القاضي- 3
. 235-234 ص ص, اٞنصدر الٌسابق ,بكيتـالت- 4
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 املهاْـ١ االدتُاع١ٝ يفكٗا٤ املػضب األٚعط يف ايكضْني ايّتاعع ٚايعاؽض اهلذضّٜني

 (16ّ-15/ٖـ9-10)

 العمـو كانوا ٪نتٌلوف مركزا مرموقا ُب ٠نتمع  كجويلمس اٞنتصٌفح لكتب الرٌتاجم أٌف الفقهاء على
كالفقهاء , ك٨نا الفقهاء اٞننتمٌن إٔب األسر علمٌية, كال سيما صنفٌن من الفقهاف, اٞنغرب األكسط

تصٌوفة
ي
 .اٞن

 :الفقهاء المنتموف إلى أسر علمّية - أ
كبقي )): 1فابن خلدكف يقوؿ عن أسرة ابين اإلماـ, ف إٔب األسر العلمٌيةككعلى رأسهم الفقهاء اٞننتم

كقد , 2((موٌقرين فيها طبقا على طبق إٔب ىذا العهد, أعقاهبما بتلمساف دارجٌن ُب مسالك تلك الكرامة
ففي كٌل مدينة اشتهرت عائالت بالعلم , استمٌر نفوذ الكثًن من ىذه األسر إٔب ما بعد القرف العاشر

 5  بتلمساف كالقنفذ كآؿ باديس ُب قسنطينة كاٞنشدإب4 كاٞنرازقة3كالٌتأليف كعائلة اٞنقٌرم كالعقبا٘ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشتهرا باإلمامة  الٌلذين ,ـ1349/ىػ749كأيب موسى عيسى  ,ـ741/1340 أيب زيد عبد الٌر٘نن  إبين اإلماـ لقب أطلق على- 1

ارٓنال بعد مقتل أبيهما ٥نو تونس أكاخر القرف الٌسابع , ما بٌن مدينة شرشاؿ كتنس ,نشآ ّندينة برشك بالٌساحل الغريب اٛنزائرم .كالرياسة 
كاٌتصال بأيب ٘نو موسى  ,ٍبٌ حاٌل بتلمساف ,كذاع صيتهما ,عادا إٔب مدينة اٛنزائر ,كّنال من فطاحل الشيوخ ,كطافا ّنجامع العلم ,اٟنجرم
 ,عبد الٌر٘نن اٛنيالٕب:ظر ين.كأخذ عنهما الكثًن من العلماء ُب اٞنغرب كاٞنشرؽ ,اشتهرت ّندرسة ابين اإلماـ ,كابتىن ٟنما مدرسة, األٌكؿ

. 232-231 صص2ج ,تاريخ اٛنزائر العاـ
 . 48ص ,ـ2004 , دار الكتب العلمٌية:بًنكت ,1ط ,ٓنقيق ١نٌمد بن تاكيت الطٌنجي ,رحلة ابن خلدكف, عبد الٌر٘نن بن خلدكف- 2
, ٪نٍن بوعزيز:  ينظر.ىػ871ك١نٌمد بن أ٘ند بن قاسم العقبا٘ب ت, 845كقاسم العقبا٘ب تػ , ىػ811من أشهرىم سعيد العقبا٘ب ت- 3

ىػ إٔب ّناية 3البيوتات األندلسٌية ُب اٞنغرب األكسط من ّناية القرف , رفيق خليفي, 11ص2ج, أعالـ الفكر كالٌثقافة ُب اٛنزائر احملركسة
 .243-236ص ص ,جامعة األمًن عبد القادر:  قسنطينة,ماجستًن ,ـ2008 -2007,ىػ 9ؽ
ك١نٌمد بن , ( ىػ781تو) ك١نٌمد بن مرزكؽ اٛند, (ىػ 741ت)نبغ منها أ٘ند بن مرزكؽ , تعترب أسرة اٞنرازقة من األسر التلمسانٌية العريقة- 4

 : حوؿ نسبهم كمكانتهم ينظر.كأ٘ند بن مرزكؽ حفيد اٜنفيد, ( ىػ 901ت )ك١نٌمد بن مرزكؽ الكفيف , (ىػ 842ت)مرزكؽ اٜنفيد 
 :الٌدار البيضاء ,اٞنملكة اٞنغربٌية–منشورات كزارة األكقاؼ كالٌشؤكف الٌدينٌية , 1ط, ٓنقيق سلول الزٌاىرم, اٞنناقب اٞنرزكقية ,١نٌمد بن مرزكؽ

 . 10ص2ج, أعالـ الفكر كالٌثقافة ُب اٛنزائر احملركسة,  ٪نٍن بوعزيز؛311-145ص ص , 2008 ,مطبعة الٌنجاح اٛنديدة
, حيي حظي ّنكانة مرموقة  بعنتاب مشاؿ سورية , (ىػ865ت)١نٌمد بن ١نٌمد اٞنشذإب : برز من أسرة اٞنشذإب  خالؿ القرف الٌتاسع - 5

كأقرأ ّنصر , حيي اشتغل باٞنغرب, الذم قاؿ عنو السيوطي أنٌو أحد أذكياء العآب ( ىػ866 )ك١نٌمد بن أيب القاسم اٞنشذإب  اٞنتوَب سنة
, النيل, التنبكيت:ينظر.كقد تبٌوأ اٞنشاذلة مكانة علمٌية ىاٌمة  ,كبلقاسم بن ١نٌمد اٞنشذإب, كمات ُنلب ُب نيف كستٌن كٖنا٧نائة, كغًنىا
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كما ناؿ , 1كُب بسكرة اشتهر العآب أبو زياف ناصر بن مز٘ب, كاٞننجالٌب ُب َناية كابن السٌكات باٛنزائر
, شيوخ القبائلالسالطٌن ككناصر بن مز٘ب احرتاـ كتقدير , الفقهاء من أبناء القبائل كعبد الٌر٘نن الٌثعاليب

, كييقطعوّنم األراضي كالٌرباعات, كيقبلوف شفاعاهتم, يشرتكف كٌدىم باٟندايا كالعطاءاتحييي كانوا 
 نظم الدّر كالعقياف يقوؿ ُب مقٌدمة كتابو  الذم التنسيفعلى سبيل اٞنثاؿ ٤ندي كيسندكف إليهم الوظائف؛ 

كأكرد منها , كألبستو منها حلال ضافيو, كتواترت عليو نعماؤه, أنٌو من ٗنلة من غمرتو آالء اٞنتوٌكل الزيا٘ب"
. 2"مشارع صافية

, 3 كانوا ٩نيبوّنم على مسائلهمـكألنٌو, الفقهاء ألٌّنم كرثة األنبياءىؤالء أٌما العاٌمة فكانوا ييقٌدركف 
.  كيشفعوف ٟنم عند الٌسالطٌن كشيوخ القبائل, كيعٌلموّنم أمور دينهم

كمن مظاىر ىذا اإلجالؿ أيضا ما , 4كمن مظاىر  تقدير العاٌمة للفقهاء حفاكة استقباٟنم ٟنم
 القلصادم أٌف أبا عبد قذكركمن ذلك ما . 5كانت تشهده جنائز الكثًن من الفقهاء من  كثرة اٜناضرين

.  6قد أسف الٌناس لفقده, (ىػ842ت)اهلل ١نٌمد بن أ٘ند بن مرزكؽ 
 :الفقهاء المتصّوفة - ب

                                                                                                                                                                          

, 13عدد,٠نٌلة اٜنضارة اإلسالمية: كىراف, مشاىًن فقهاء مشذالة تراٗنهم كمكانتهم العلمٌية, ؛ سلطا٘ب اٛنيالٕب 541ص
. 182-171صص , 2007,ديسمرب9
. 45ص1ج,تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب  ,سعد اهلل-  1
مؤسسة , ٓنقيق ١نمود بوعياد, "نظم الدٌر كالعقياف ُب بياف شرؼ بين زياف" تاريخ بين زياف ملوؾ تلمساف ,١نٌمد بن عبد اهلل التنسي- 2

. 108-107صص , ـ1985,اٛنزائر, الوطنٌية للكتاب كاٞنكتبة الوطنٌية اٛنزائريٌة
, اٞنصدر الٌسابق, الٌتنبكيت, بكيت أنٌو كاف لو قبوؿ عظيم من العاٌمة كاٝناٌصةـحيي ذكر التٌ , من ىؤالء الفقهاء اٜنسن بن ٢نلوؼ أبركاف-  3
. 162ص
أنٌو ٞنٌا رحل إٔب اٞنشرؽ  تزاحم الٌناس عليو بدمشق حٌن علموا فضلو , (ىػ845 ت) جاء ُب ترٗنة أيب الفضل ١نٌمد ابن اإلماـ الٌتلمسا٘ب- 4

. 353ص , البستاف, ابن مرٙب:ينظر. كأجٌلوه
الذم ٓب يبق أحد من تلمساف كأجادير كالعٌباد , الفقيو العاٌلمة اٜنٌجة النظٌار (ىػ1011ت)من ذلك جنازة عبد الٌر٘نن الوجديدم -  5

  .233-232ص ص,  اٞنصدر نفسو.كالرٌتؾ كغًنىم إاٌل حضر جنازتو
. 97ص, ةرحلاؿ,  القلصادم- 6
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من أمثاؿ ١نٌمد بن يوسف " الفقهاءي اٞنتصٌوفةي "من الفقهاء الذين عاشوا حياة اجتماعٌية مركموقةن 
كاٜنسن بن , كإبراىيم الٌتازم, ك١نٌمد بن عمر اٟنوارم, كأ٘ند زٌركؽ , كعبد الٌر٘نن الٌثعاليب, السنوسي

. 1ك أضحى ىؤالء الفقهاء رٌكادا للٌتيار الٌصوُب, ٢نلوؼ أبركاف
 : مكانة الفقيو الّصوفي -

بات الفقيو الٌصوُب ُب بالد اٞنغرب األكسط ٪نتٌل مرتبة اٞنقٌدس ُب ٢نٌيلة سائر أطياؼ ٠نتمع  
, كىكذا تينسج حوؿ شخصٌياهتم األساطًن,  2اٞنغرب األكسط بسبب كقوفو بأخالقو إٔب جانب العامة

٣ٌنن , عكس فقهاء آخرين, كتعٌطر اجملالس باستنشاؽ عبًن سًنىم, كتتبارل األقالـ بذكر كراماهتم
كىم الذين أشار إليو الربزٕب عندما سأؿ أحد , كعاشوا ُب بيئة ضٌيقة, انغمسوا ُب حياة الٌلهو كالرٌتؼ

, رأيت علماء الظاىر مثل القضاة كاٞنفتٌن لألحكاـ يشتهركف ُب حياهتم االشتهار الكٌلي)):شيوخو قائال 
كالٌصلحاء يكوف ذكرىم ُب الٌدنيا إٌما , كٓب يبق للٌناس تلك الفكرة منهم, فإذا ماتوا ٙندت ىذه الٌشهرة
كهبذا استطاع الفقيو . 3(( كتوأب ذكرىم ,فإذا ماتوا زادت شهرهتم, خامدا أك متوٌسطا أك مشهورا

ك صار أصحاب الٌرباطات ٪نرتموف ىذا الٌنوع من , اٞنتصٌوؼ أف يلٌطف اٛنٌو بٌن اٞنتصٌوفة كالفقهاء
 مرابطٌن ييقتدل )):كمفاديىا أفٌ , كما تيشًن إٔب ذلك نازلة  سئل عنها الوغليسي, كيدعموّنم, الفقهاء

, كفيهم شخخ فقيو يعتقدكف فيو, كعلى بعضهم ديوف كثًنة, كعندىم ُب ١نٌلتهم من يستحٌق الزٌكاة, هبم
كىو أيضا يأخذ من غًنىم , لكٌنهم يؤثركنو ُب إعطاء الزٌكاة, كىو مستحق للزكاة, كيستفتونو ُب اٞنسائل
كتكشف ىذه الٌنازلة مكانة الفقيو ُب الزٌاكية كإيثاره بالزٌكاة .4((كيرعونو غاية الرعاية, كيطلبوف لو بوجوىهم

. 5بالزٌكاة بسبب اٜناجة اٞنتبادلة بٌن اٞنتصٌوفة ك الفقهاء
 الرٌابطة بٌن الفقيو كاٞنرابط  كاليت تطٌورت درره المكنونة كتلٌخخ لنا نازلة أخرل أكردىا اٞنازك٘ب ُب 

صاىرة كاٞنناصرةحٌد إٔب 
ي
 كذكم ,عن رجل من كبار بلدتو )):فقد سئل أبو عبد اهلل ١نٌمد العقبا٘ب, اٞن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 59-58ص ص, قراءة ُب العالقة بٌن صوفٌية كفقهاء اٞنغرب األكسط, عبيد بوداكد-  1
, الٌشركة العربٌية لألُناث كالٌنشر:بًنكت, 1ط, "الٌسلطة كاٞنتصٌوفة ُب إسالـ العصر الوسيط"كالة كأكلياء , ١نٌمد حلمي عبد الوٌىاب-2

. 322ص, ـ2009
 .403 ص6ج, الٌنوازؿ, الربزٕب- 3
. 394ص1ج, اٞنعيار, الونشريسي- 4
. 451-449صص , الوالية كاجملتمع, نللي سالمة- 5
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كيظهر من خالؿ ,  1(( خطب ابنة رجل من مرابطي بلده ٣نن لو كجاىة كحرمة, كابن قاضيها,شرفها
حيي جاء ُب , الٌسؤاؿ أيضا ما جرت عليو العادة من ٢نالفة أعراس الفقهاء كاٞنرابطٌن ألعراس غًنىم

, فلٌما كانت ليلة البناء؛ عمل ٟنا الزكج ُب نقدىا ما يليق بو من حلي كثياب كغًن ذلك)): تتٌمة الٌسؤاؿ
فقولو , ((كما يٌظن بو أف يفعلو,  ك٨نٌتو كيسارهما يليق أيضا بمنصبوكعمل أيضا األب البنتو ُب شورهتا 

كأٌما عبارة كما ييٌظن بو أف يفعلو تدٌؿ , يؤٌكد  ٢نالفة حياة الفقهاء ٜنياة العاٌمة"  يليق أيضا بمنصبو"
 .على أٌف ىذا األمر كاف عرفا شائعا

, اٜنياة اإلجتماعٌية اليت كاف ٪نظى هبا الفقهاء,  ال سيما كتب الرٌتاجمتكشف اٞنصادر الٌتار٫نٌية ك
. كاإلمامة كالقضاء كاٝنطابة كالٌتدريس, خصوصا الٌدينٌية منها, 2 كظائففقد كاف الفقهاء ٬نارسوف عٌدة

كما ,  3كمن الفقهاء من بلغ رتبة مستشار. كاٞنناصب السياسٌية كالسِّفارة كاًٜنجابة, كاإلداريٌة كالكتابة
فجاء ُب أخبار الوادم آشي .  بعض الفقهاء من الٌثراء كاٛناهٕنٌيز بويتجٌلى من خالؿ ىذه اٞنصادر ما 

ٍبٌ آلت إٔب مقاطعة ٣نٌا , حصلت لو هبا مصاىرة مع ابن مرزكؽ, أنٌو ٞنٌا حٌل  بتلمساف بعد أخذ غرناطة
ككأٌّنم ذكركا لو ما سيفقده من الوجاىة كاٞناؿ بسبب , جعل  الٌناس يلومونو  عندما طٌلق ابنة ابن مرزكؽ

: ىذه القطيعة فأجاهبم الوادم آشي
          

ًَٜٛٓـٞ األقـٛاّ َٔ بعـز َا عطـــا       -              

ّٔ باْفـــــــام                                                 ّٞ  ابٔ َـضطٚم َٚ   عً

قًت هلــِ نفـــــّٛا املــالّ فإّْٓــــــــــــــٞ                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 490ص2ج,  الٌدرر اٞنكنونة,اٞنازك٘ب- 1
". الفقهاء كالوظائف  الٌسلطانٌية"سيتطرؽ ٟنا ُب الفصل الثا٘ب ُب مبحي -  2
 كقد مات ُب الٌسجن بقسنطينة ُب مغـر , كصاحب رأم كمشورة,جاء ُب ترٗنة عبد العزيز الٌنفاٌب أنٌو كاف كاتبا لدار إمارة قسنطينة-  3

. 61-60ص ص, منشور اٟنداية, عبد الكرٙب الفٌكوف:ينظر. طلبو فيو فشٌح بإعطائو  ,لواليها
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 1          تضنـت ابٔ َـضطٚم ٚأَُّـت صّطاقــٞ                                       

كجنازة أيب عبد اهلل ١نٌمد , ق ٪نضرىا الٌسلطاف فمن دكفك,  مهيبةك كانت جنائز كثًن من الفقهاء
.  2(ىػ842ت)بن مرزكؽ العجيسي

 ايفكٗا٤ ايشٜٔ تعّضعٛا يًّعًِ اإلدتُاعـــــٞ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-
كثًن  ؿاتعٌرضوالبعض منهم  فإفٌ ,  رفيعةةاجتماعيإذا كاف أغلب فقهاء اٞنغرب األكسط عاشوا حياةن 

كىو الشيء الذم دفع ,  العاٌمةطرؼمن  كأ,  شيوخ القبائل ك من قبل الٌسالطٌنإٌما ؛ٞنضايقاتمن ا
١نٌمد بن يوسف السنوسي إٔب القوؿ ُب معرض حديثو عن فوائد االىتماـ برتاجم اٞنتأٌخرين من الفقهاء 

 أٌف فيو ٔنٌلصا ٣نٌا عليو أىل الٌزمن من القدح ُب معاصريهم من الٌصاٜنٌن أك من عاصرىم )):كالٌصاٜنٌن
كأىل بلدنا , كقد ناؿ منو أىل اٞنغرب خصوصا, كىذا خلق ذميم جدا, من بعض ذريٌتهم كالقرابة إليهم

كال ٪نسن األدب معهم كيرحم اهلل اٞنشارقة , كٟنذا ال ٩ند أكثرنا اعتناءن ّنشا٫ننا, حظا أكفر ٣نٌا ناؿ غًنىم
أنٌو آذاه بعض ,  كجاء ُب ترٗنة أ٘ند الغمارم3(.(ما أكثر اعتنائهم ّنشا٫نهم كبالٌصاٜنٌن منهم خصوصا

 كمن الفقهاء .4إٔب أف بعي الٌسلطاف إليو من رٌده إٔب موضعو, فخرج من البلد يريد الٌسفر عنها, الٌناس
 حصلت لو كائنة الذم  ؛الذين ناٟنم الظٌلم االجتماعي بعد الظٌلم السياسي أ٘ند بن ٪ني الونشريسي

على إثرىا ٥نو مدينة فاس كاستوطنها  فرٌ ؼ, انتهبت دارهك  كٖنا٧نائة؛من جهة الٌسلطاف عاـ أربعة كسبعٌن
5 .

كإليك , فدعا عليهم كعلى مدينتهم, فقد  آذاه أىل كىراف كقتلوا إبنو ١نٌمد بن عمر اٟنوارم أٌما
كذلك أٌف أىل كىراف بغوا على  )):حيي يقوؿ" طلوع سعد الّسعود"ىذا النٌخ الذم أكرده اٞنزارم ُب 

كقتلوه ظلما كعدكانا فسأؿ أىل كىراف عن سبب قتل كلده فقالوا لو الٌشريعة , كلده سيدم أ٘ند اٟنايج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, مطبعة ٛننة الٌتأليف كالطٌباعة كالٌنشر:القاىرة ,مصطفى السٌقا كآخرين:ٓنقيق , أزىار الرياض ُب أخبار عياض, أ٘ند بن ١نٌمد اٞنقرم-  1

. 306-305ص ص 3ج, 1939
 .98-97ص ص, ٌرحلةاؿ ,القلصادم-  2
. 60-59ص ص, البستاف, ابن مرٙب- 3
. 92ص, اٞنصدر نفسو- 4
. 120 ص,اٞنصدر نفسو- 5
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فقالوا ال ٥نتاج؛ فأسلم مدينة كىراف للٌنصارل ألنٌو سلطاف , فقاؿ مٍن ًمنى العلماء حكم بقتلو, قتلتو
يا ذات , يا كثًنة اٛنور كالبغي كالطٌارقة, ركحي يا كىراف الفاسقة:كنٌخ دعائو ... كمتوٕب أمرىا , مصرىا

مهما , إٔب يـو البعي كالتالقة, لنصارل مالقة كاٛنالقة, األىل الباغية الٌسارقة؛ إٌ٘ب بعتك بالبيعة اٞنوافقة
كال شٌك أٌف دعاءه ىذا يعبٌػري عن شٌدة غضبو بسبب الظٌلم اليت تعٌرض , 1((كذا ترجعي فأنت الطٌالقة

. لو
ىو تربٌـ ىذه الفئات من ,  بعض الفئات االجتماعية على ىؤالء الفقهاءرٌّنا يكوف سبب ثورةك

, ك٪نرجهم باألمر باٞنعركؼ كالٌنهي عن اٞننكر, أم الفقيو الذم يضايقهم, شخصٌية الفقيو احملتسب
.  ك٪ناكؿ مقاكمة ماىم عليو من اٞننكرات

ىم يرتبٌعوف على قٌمة كجعلؼ, كمع دخوؿ العثمانيٌن إٔب اٞنغرب األكسط زادت حفاكهتم بالفقهاء
كإضفاء الٌشرعٌية عليهم ٣نٌا دفع , نظًن إسهاماهتم ُب ترسيخ أقدامهم ُب البالدكذلك , اٟنـر االجتماعي

 ىي فئة العلماء ُب اٛنزائر العثمانية يعتربكف جيب باكف ك ىاميلتوف  كليبايربعض الباحثٌن من أمثاؿ  
الذم ذكر أٌف طلبة العلم يتغًٌن , كىو ما صرٌح بو حسن الوزٌاف. 2القسم الثٌا٘ب بعد الٌنظم السياسٌية

كيصبح , كعدكؿ, حيي يعٌينوف كقضاة كمدٌرسٌن, مستواىم اٞنعيشي ّنجٌرد كصوٟنم إٔب درجة فقهاء
ف اٟنجرة أك العيش ُب ـ كُب اٞنقابل ٓب ٩ند الفقهاء الذين عارضوا الوجود العثما٘ب مناصا .3لباسهم ١نرتما

. مرتبة اجتماعية دكنٌية كعائلة ابن عبد اٞنومن بقسنطينة
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, ٪ني بوعزيز:ٓنقيق , طلوع سعد الٌسعود ُب أخبار كىراف كاٛنزائر كاسبانيا كفرنسا, بن عودة اٞنزارم-  1

. 73ص1ج, 1990
. 387ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل-  2
. 21-20ص ص2ج, كصف إفريقيا, حسن الوزٌاف- 3
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فاألكضاع السياسٌية ,  شخصٌية الفقيو ُب اٞنغرب األكسطُبعاِب ىذا الفصل أبرز اٞنؤثٌرات 
أك اعتزاؿ ,  بينما اختار البعض اآلخر إٌما مواجهة الواقع.كاالجتماعٌية اٞنرتديٌة دفعت البعض إٔب اٟنجرة

شبعة ,  كاليت ٕنثٌلت ُب اٞنذىب اٞنالكي؛ أٌما اٞنؤثٌرات الٌدينٌية.اجملتمع
ي
ك عقيدة أىل السٌنة كاٛنماعة اٞن

يضاؼ إليها ظهور عقيدة اٞنرابط , كٌلها قد تركت بصمتها ُب شخصٌية الفقهاء, باٞنبادئ األشعريٌة
كما ًٌب إعطاء صورة . كالذم أثٌر على اٜنياة الفكريٌة, كافتتاح عصر التصٌوؼ العملي بطابعو الٌشعبوم

عن اٞنكانة العلمٌية اليت حظي هبا فقهاء اٞنغرب األكسط خصوصا ُب القرف الٌتاسع ك الذم يعترب خإنة 
ليعيش اٞنغرب األكسط  بعدىا مرحلة من الرٌكود , ؽ العلمي على الٌصعيدين اٞنشرقي كاٞنغريب التأؿٌ ٞنرحلةً 

فعلى العمـو  كانت , أٌما اٞنكانة االجتماعية للفقهاء. ُب اٜنياة العلمٌية كاليت تأثٌرت بتٌيار التصٌوؼ
 كحٌّت بعض شيوخ القبائل ـمكانة ١نرتمة؛ فقد حظي الفقهاء بتقدير كعناية من قبل الٌسالطٌن كعٌمالو

ال سيما الفقهاء اٞنتصٌوفة فإٌّنم كانوا مقٌدسٌن لدل كاٌفة , كما كاف العاٌمة ٪نرتموّنم, كشيوخ الٌطرؽ
فناٟنم , أٌما الفقهاء الذين كقفوا ُب كجو الظٌلم السياسي كاال٥نراؼ الٌديين كالفكرم, أفراد اجملتمع

. أٌدت إٔب ارٓناؿ الكثًن منهم, كتعٌرضوا لكثًن من اٞنضايقات, األذل
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كأشار  إذا كاف الفصل األٌكؿ قد  سٌلط الٌضوء على شخصٌية الفقهاء ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر؛
. كمنزلتهم االجتماعٌية, مع تبيٌن مكانة ىؤالء الفقهاء العلمٌية, إٔب أىٌم اٞنؤثٌرات ُب ىذه الشخصٌية

 فإٌف  ىذا الفصل سيتطٌرؽ  إٔب قضٌية ٣نارسة الفقهاء للٌسلطة؛ من خالؿ رصد أىٌم اٞنقٌومات  
كما ٪ناكؿ الباحي الكشف عن امتداد ىذه . ك أٌدت إٔب تبلورىا, اليت سا٨نت ُب نشأة ىذه الٌسلطة

, كُب اٞنغرب األكسط على كجو اٝنصوص, الظٌاىرة من خالؿ استعراض تار٫نٌيتها ُب بالد اٞنغرب عموما
 إٔب  إبراز مظاىر سلطة فقهاء القرنٌن الٌتاسع  أيضا ك سيسعى الباحي.ال سيما ُب القرف الثٌامن

ليهختىم ىذا الفصل بالرٌتٗنة للٌشيخ ١نٌمد بن عبد الكرٙب , كأىٌم أدكارىم السياسٌية, كالعاشر اٟنجريٌن
ك  استعراض ْنربة , كأ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب من فقهاء القرف العاشر, اٞنغيلي من فقهاء القرف الٌتاسع

.  ىاذين الفقيهٌن مع الٌسلطة
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 16ّ-15/ٖـ10-9فكٗا٤ املػضب األٚعط يف ايكضْني 
ِّ األرٚاص ايّغٝاع١ّٝ) َّٛات ايّغًط١ ٚ أٖ  (َك

  
كاستندت كٌل فئة إٔب ,  عرب الٌتاريخ اإلسالمي1مارست الكثًن من الفئات اإلجتماعٌية الٌسلطة

كمن الفئات اليت مارست الٌسلطة ُب اٞنغرب األكسط ُب . مقٌومات ٔنتلف عن مقٌومات فئات أخرل
:  كىي كالٌتإب, فئة الفقهاء اليت أتيحت ٟنا عٌدة مقٌومات, القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن

: المقّومات الّدينّية كاإلجتماعّية- أ
كقد . 2كيرشدكّنم إٔب طريق اٛنٌنة, ألٌّنم يعٌلموف الٌناس دينهم, أكٔب اإلسالـ أ٨نٌية كبًنة للفقهاء

 )):يقوؿ اهلل تعأب, نٌصت الكثًن من اآليات القرآنية على  مكانة الفقيو كأفضلٌيتو     

              ))  3. ٤اٍ كيقوؿ عٌز شأنو ُب سورة

  )):عُضإ                        

          
كقد كرد ُب األحاديي الٌصحيحة قولو صٌلى اهلل عليو . ((4

ايعًُا٤ ٚصث١ :)) ص٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚعًِّكقولو , 5((َٔ ٜضر اهلل ب٘ خريا ٜفّكٗ٘ يف ايّزٜٔ)):كسٌلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كٖنة  , فهي اٜنٌق ُب األمر كىي تستلـز آمرا كمأمورا كأمرا : اصطالحاأٌما  كالٌسالطة ىي القهر, الٌسلطة لغة ىي اسم للتسلط كالقهر إٌف - 1

ٓنقيق عبد اهلل علي الكبًن , دار اٞنعارؼ: القاىرة, لساف العرب,  ابن منظور:ينظر. من يعٌرفها بأٌّنا قٌوة ييرتكز عليها ُب ٠ناؿ النفوذ
 .39-35ص ص, كالة كأكلياء,  ١نٌمد حلمي؛2065ص3مج, ـ 1119,كآخركف

-الذٌماـ, 1ط, أيب األشباؿ الزىًنم:ٓنقيق , أبو عمر يوسف بن عبد الرب, يراجع على سبيل اٞنثاؿ كتاب جامع بياف العلم كفضلو-  2
اٞنملكة العربٌية , 1ط,  عادؿ بن يوسف العزٌازم:ٓنقيق, الفقيو كاٞنتفٌقو, ؛ ابن اٝنطيب البغدادم 1994,دار ابن اٛنوزم- :السعوديٌة
. 136-69ص ص1ج, ـ1996-ىػ1417,ابن اٛنوزم للٌنشر كالٌتوزيع :السعوديٌة

. 28آ١ٜ, عٛص٠ فاطض- 3

 .18آ١ٜ, عٛص٠ ٤اٍ عُضإ- 4
اٛنامع اٞنسند , ١نٌمد ابن إٚناعيل البخارم, (71رقم ), من يرد اهلل بو خًنا يفٌقهو ُب الٌدين: ُب باب صٚاٙ ايبداصٟ,  مٌتفق عليو- 5

فضل الٌرمي كاٜنٌي عليو : ؛ كركاه مسلم ُب باب 25ص1ج, ىػ1422, دار طوؽ الٌنجاة, 1ط, ٓنقيق ١نٌمد بن ناصر الٌناصر, الٌصحيح
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ّٕ األْبٝا٤ مل ّٜٛصثٛا رٜٓاصا ٚال رصُٖا, األْبٝا٤  ((.1فُٔ أخشٙ أخش حبغ ٚافض, ٚأٚصثٛا ايعًِ, ٚإ
مارسة الٌسلطة كىو ما, منحت مثل ىذه الٌنصوص اٞنقٌدسة الفقهاء سلطة ركحٌية كعلمٌية عارمة

ي
 أٌىلهم ٞن

كطريق التوٌسط , الفقيو ىو العآب بقانوف السياسة)):يقوؿ اإلماـ أبو حامد الغزإب كٟنذا  .2السياسٌيةٌ 
فكاف الفقيو معٌلم الٌسلطاف كمرشده إٔب طريق سياسة اٝنلق , بٌن اٝنلق إذا تنازعوا ُنكم الٌشهوات

  كيقوؿ ابن القٌيم عن مكانة الفقهاء ُب اإلسالـ3(. (لينتظم باستقامتهم أمورىم ُب الٌدنيا, كضبطهم
كطاعتهم أفرض عليهم من طاعة , حاجة الٌناس إليهم أعظم من حاجتهم إٔب الٌطعاـ كالٌشراب)):

. 4((األٌمهات
 :مات السياسيّػةالمقوّ - ب

, كثًنا ما كانت األكضاع السياسٌية أحد أىٌم مقٌومات الٌسلطة لدل الٌنخب العلمٌية كالسياسٌية
: كىي اٞنقٌومات اليت ٬نكن اختزاٟنا ُب مقٌومٌن رئيسٌن ٨نا كالٌتإب

: ضعف الٌسالطٌن -1
يقوؿ  أبو . حيي أسندت إليهم مهاـ رفيعة, تنامي سلطة الفقهاء, نتج عن ضعف الٌسالطٌن

أٌف ظهور اٜنٌكاـ اٛنهلة ىو الذم مٌهد الٌطريق للعلماء كي يكونوا كمستشارين  )):القاسم  سعد اهلل
بينما األمر ٓب  يكن , كأصبح شعار العلماء ىو أٌّنم ٘ناة الٌدين كمصابيح الٌظالـ, كمشٌرعٌن كمفٌسرين

ففي ٣نلكة تلمساف كبسبب تبعٌية سالطينها  . 5((.كالعلماء حٌكاـ, كذلك حٌن كاف اٜنٌكاـ علماء
ك . كىرع الٌسالطٌن إٔب االستعانة هبم ُب تسيًن شؤكف الٌدكلة, للمرينيٌن كاٜنفصيٌن قوم نفوذ الفقهاء

                                                                                                                                                                       

دار إحياء :بًنكت, ٓنقيق ١نٌمد فؤاد عبد الباقي, صشٝح َغًِ, مسلم بن اٜنٌجاج, ( 1037)حديي رقم, ـٌ من علمو ٍبٌ نسيوذك= 
 ,.1524ص3ج, الٌثرات

عٓٔ , سليماف بن األشعي أبو داكد السجستا٘ب , 3641رقم,باب اٜني على طلب العلم, أخرجو أبو داكد كصٌححو األلبا٘ب- 1

. 317ص3ج,  دار الفكر:دمشق, ٓنقيق ١نٌمد ١نٍن الٌدين عبد اٜنميد, أبٞ راٚر
 .15-10ص ص, 1998, مركز دراسات الوحدة العربٌية:بًنكت, 2ط, الٌسلطة الٌثقافٌية كالٌسلطة السياسٌية, علي أكمليل- 2
. 31ص1مج , (ت.د), دار الٌشعب:القاىرة ,إحياء علـو الٌدين, أبو حامد الغزإب- 3
دار ابن اٛنوزم :اٞنملكة العربٌية الٌسعوديٌة , 1ط, ٓنقيق مشهور بن حسن آؿ سلماف, إعالـ اٞنوٌقعٌن عن رٌب العاٞنٌن, ةابن قيم اٛنوزمٌ - 4

. 14 ص2ج, ىػ1423, للٌنشر كالٌتوزيع
. 388ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعداهلل- 5
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كيدٌعم مركزىم , تباىى الٌسالطٌن بالفقهاء ألٌف كجودىم يضفي عليهم طابع اٜنٌق كالعدؿ كالقٌوة اٞنعنويٌة
. 1السياسي

كاليت قوم فيها نفوذ , كنفس الٌشيء ٬نكن مالحظتو ُب اٛنهة الشرقٌية لبالد اٞنغرب األكسط
. 2اٜنفصيةالفقهاء بعد ضعف الٌسلطنة 

 :الفراغات السياسٌية  -2
ظهرت الفراغات السياسٌية ُب , كتفاقم ظاىرة الٌصراع على الٌسلطة, بسبب ضعف الٌسلطة اٞنركزيٌة

حيي ٓب يعد لسالطٌن اٞنغرب األكسط خالؿ القرف الٌتاسع , نطاقات كاسعة من بالد اٞنغرب األكسط
فاألرياؼ كاٞنناطق اٛنبلٌية كانت ٓنت , نفوذو حقيقيٍّ على نطاقات كاسعة  تابعةو ٞنمالكهمأٌم اٟنجرم 

أٌما اٞندف فأصبح الكثًن منها يعرؼ شبو استقالؿ , أك ٓنت إشراؼ رجاؿ الٌطرؽ, كطأة شيوخ القبائل
ك احتالؿ الٌنصارل للٌسواحل دكف ,  كيعٌد عبي رجاؿ القبائل بأرجاء اٞنغرب األكسط.عن مراكز اٜنكم

كاليت دفعت بالكثًن من , أحد نتائج ىذه الفراغات, كجود قٌوة إسالمٌية تدافع عن اٞندف كساكنيها
. الفقهاء إٔب أخذ زماـ األمور

فقد , 3ففي ظٌل ىذه الفراغات السياسٌية كاف على الفقهاء أف يلعبوا أدكارىم ٜنفظ الٌنظاـ العاـ
, أكرد اٞنازك٘ب نصا يبٌٌن فيو أٌف  العآب قد يقـو مقاـ كٕب األمر ُب سياسة الرعٌية أثناء الفراغات السياسية

أٌف الٌنظر ُب مسائل الرعٌية يرجع إٔب من  )):حيي نقل كالـ عمرك بن موسى الفقيو اٛنزائرم الذم قاؿ
. 4((كمن يقـو مقامو من علمائهم, كالٌه اهلل تعأب أمر اٞنسلمٌن

ٍبٌ تغٌلب عليها اٞنستعٌن حفيد أيب تاشفٌن  , فمدينة اٛنزائر كاف  يتنازعها اٜنفصٌيوف كالزيانٌيوف
شهد لت, ـ1439/ ىػ843إٔب  أف قتلو أىلها سنة , كاستقٌل هبا عن تلمساف, ـ1438/ ىػ842سنة 

كقد ترأسهم الٌشيخ عبد الٌر٘نن الٌثعاليب إٔب أف توُب , فراغا سياسيا جعل أىلها يديركف شؤكّنا بأنفسهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 58-47ص ص  ,السياسية الٌتعليمٌية للٌدكلة الزيانٌية, عبد اٛنليل قرباف- 1
, سياسٌية–دراسة اجتماعٌية , ـ19ىػ13ـ إٔب 16-ىػ10األسر احمللٌية اٜناكمة ُب بايلك الٌشرؽ اٛنزائرم من القرف , ٗنيلة معاشي- 2

. 224-223ص ص ,ـ1991-1990قسم الٌتاريخ , جامعة األمًن عبد القادر: قسنطينة ,ماجستًن
, ((كىكذا أصبح العلماء كالقضاة حسب نوازؿ اٞنازك٘ب ىم الذين يقوموف بالٌسهر على تنفيذ القانوف)):قاؿ أبو القاسم سعد اهلل- 3

. 43ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب: ينظر
. 171ص3ج, الٌدرر اٞنكنونة ,اٞنازك٘ب- 4
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 الفقهاء أدكارا كبًنة ُب  هباكاليت أٌدل ,كنفس الٌشيء ٬نكن مالحظتو بالٌنسبة لتلمساف. 1 ىػ 875سنة 
ـ؛ حٌن استحوذ على أمر الٌدكلة الزيانٌية ١نٌمد بن ١نٌمد بن 1462/ ىػ 866ففي سنة , حرجةو  ظركؼ

الٌسلطاف أبو عمرك إليو سار , كأخرج عنها صاحبها الٌسلطاف أ٘ند بن أيب ٌ٘نو, أيب ثابت اٞنتوٌكل
عرب سويد كبنو دخلت ُب طاعتو ,  كبقى بينو كبٌن تلمساف ٥نو يومٌنكٞنٌا, 2 ليقاتلوي عثماف اٜنفصي

قًدـ عليو أبو العٌباس أ٘ند بن اٜنسن كالفقيو أبو عبد اهلل ١نٌمد إٔب أف , يعقوب كالذكاكدة كبنو عامر
كأخذكا لو , كأتوا بعقد شهود على صاحب تلمساف بأٌف ٗنيع ما يفعلونو جائز عليو, قاسم العقبا٘ب

  .4 إٔب تونس اٜنفصي الٌسلطافلًنجع, 3٘ببيعة الٌسلطاف الزيا
ٕنٌكن الفقيو أ٘ند بن القاضي من  بسط نفوذه على , كحٌن سقطت َناية ُب أيدم اإلسبانٌيٌن

ك أثناء الٌصراع بٌن العثمانيٌن كاٞنتحالفٌن مع اإلسبانٌيٌن من ملوؾ بين زياف . شرؽ اٞنغرب األكسط
 ترٗنة الفقيو قد جاء ُبؼ, برز دكر الفقهاء ُب ظٌل غياب سلطة حقيقٌية بتلمساف, كالٌسعدٌيٌن ُب الغرب

 ىػ ُب ٗنلة فقهاء تلمساف الذين 968أنٌو  قدـ فاس عاـ  ( ىػ985ت بعد ) 5أ٘ند بن أ٘ند العٌبادم
حيي رٌحلهم الٌسلطاف الغالب من ,  كاستنجدكا بالغالب الٌسعدم, تزٌعموا اٞنعارضة ضٌد العثمانيٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, 8 العدد األصالة, مدينة اٛنزائر تار٫نها كحياهتا الٌثقافٌية ,؛ رابح بونار 444ص2ج, تاريخ اٛنزائر ُب القدٙب كاٜنديي, مبارؾ اٞنيلي-  1

. 91-77ص ص , 1972مام جواف ,الٌسنة الثٌانية 
كُب ضمنو جباؿ , كأحد سلسليت جبل درف أم األطلس ببالد اٛنزائر ٣نٌا يلي الٌصحراء, كىو جبل عظيم , نسبة إٔب جبل بين راشد- 2

كىو موطن , كمعسكر كغًنىا, كمازكنة, كالقلعة كمستغاٖب, كمن مدنو مليانة كتيارت, ككانشريس, كجبل العمور كالٌسرسو, تعرؼ بأٚناء ٟنا
كمن جهة الٌشماؿ , كمن جهة الٌصحراء بنو كحل, كمن جهة الغرب مغراكة, كقد بقي من بطوّنم بنو راشد كبنو توجٌن, زناتة قبل اإلسالـ

٠نموع الٌنسب كاٜنسب كالفضائل "نشره بلهامشي بن بكارة ضمن كتاب,  شرح منظومة بغية الطٌالب, ١نٌمد أ٘ند الغريسي:ينظر. صنهاجة
. 371ص , ـ1961,مطبعة ابن خلدكف:تلمساف, كالٌتاريخ كاألدب

3
 كشاىدت بتلمساف كىبىعض :))حيي يقوؿ,  أحدى الٌشهوًد عليهاابن األزرؽكقد كاف , ت البيعة أليب عمرك عثماف برىة من الٌزمناستمرٌ - 
ا اٍلعىٍهد تىٍصرًيح اٝنٍىًطيب بأسم السٍُّلطىاف أيب عىٍمرك عيٍثمىاف صىاحب تونس مقدما ُب الٌذكر على اٍسم صىاحبأ السٍُّلطىاف  تلمساف عماٟنا ٟنىذى

.243ص2ج, بدائع الٌسلك ُب طبائع اٞنلك,  ابن األزرؽ(.(عقاب بين زياف ٞنا بىينهمىا من الشُّريكط ُب ذىًلكأأيب عبد اهلل من 
. 153ص, تاريخ الٌدكلتٌن, الزركشي- 4
, تقع ُب اٛنبل على بعد ٥نو ميل جنوب تلمساف, كىي مدينة صغًنة شبو ربض, بضٌم العٌن كفتح الباء كتشديدىا,  نسبة إٔب العبُّاد- 5

. 24ص2ج, كصف إفريقيا , اٜنسن الوزاف: ينظر. كضريح سيدم بومدين, هبا مدرسة العٌباد
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,  كُب قسنطينة برز نفوذ عائلة الفكوف اٞنؤٌيدة للعثمانٌيٌن. 1تلمساف فأمٌدىم باألجناد كنقلهم إٔب فاس
. 2كصار لكٌل من العائلتٌن أنصار كأتباع, كأسرة عبد اٞنومن اٞنؤٌيدة للحفصٌيٌن

 : الوظائف الّدينّية- ت
تضفي , لع هبا الفقهاء من إمامة الٌصلوات كاٝنطابة كالقضاءاضطكانت الوظائف الٌدينٌية اليت 

 ١نٌمد  قد أٌىلتاٝنطابةؼ. ك١نرٌكي عواطفهم, فجعلت منهم ملهيب مشاعر الٌناس, عليهم شعبٌية كبًنة
ك جاء ُب ترٗنتو أنٌو خطب ُب ٖنانية , بن مرزكؽ إٔب أف يشغل مناصب ىاٌمة ُب بالطات الٌسالطٌن

. 3كأربعٌن منربا من منابر اإلسالـ
كٟنذا عمل الٌسالطٌن على شراء كٌد ,  فكاف سببا ُب تزايد نفوذ الفقهاء4أٌما منصب القضاء

, كذلك ّننحهم اٞنناصب كاأللقاب الٌتشريفٌية, كعدـ الٌتشويش عليهم, قصد ضماف بيعتهم ٟنم, القضاة
,  بتلمساف5كمنصب شيخ اإلسالـ الذم مينح لعائلة عبد اٞنومن كالفٌكوف بقسنطينة كأسرة العقبا٘ب

كىو اٞننصب الذم أعطاىم حٌق أٌناذ القرار أثناء الٌصراع بٌن العثمانيٌن كخصومهم الزيانٌيٌن 
ك بعد استقرار العثمانٌيٌن . 6حيي صار للفقهاء الكثًن من األنصار, ُب قسنطينة كتلمساف, كاٜنفصٌيٌن

حيي عملوا على احتوائهم بإعطاء منصب , كا لسلطة الفقهاءخضعالعثمانٌيٌن بأرض اٞنغرب األكسط 
. ٬7نٌثل الوزف السياسي كالٌثقاُبالذم قب ؿٌ ؿا  ىو  ك.شيخ اإلسالـ لألسر العلمٌية؛ كأسرة الفكوف

 :ملكّية حّق الفتول- ث
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, مطبوع ضمن موسوعة أعالـ اٞنغرب , ٓنقيق ١نٌمد حجي, تذكرة احملسنٌن بوفاة األعياف كحوادث الٌسنٌن, عبد الكرٙب بن اجملدكب-  1
. 126ص1ج, اٞنصدر الٌسابق, ؛ اٜنظيكي 934ص
. 23ص,  1986, دار الغرب اإلسالمي: بًنكت1ط ,شيخ اإلسالـ عبد الكرٙب الفكوف داعٌية السلفٌية, أبو القاسم سعد اهلل- 2
. 65ص, اٞنناقب اٞنرزكقية, ابن مرزكؽ- 3
, كأخذ البيعة, كإ٧ٌنا امتٌدت إٔب األمور الٌدينٌية, ٓب تقتصر سلطة متوٌٕب القضاء ُب العهد الزيا٘ب على األعماؿ القضائٌية الٌصرفة كحدىا-  4

. 469ص, اٛنزائر ُب الٌتاريخ, رشيد بوركيبة كآخركف. كمراقبة اٞنكاييل, ككالية اٜنج, كمصاحبة اٛنيش
. 243-236 ص, البيوتات األندلسٌية,رفيق خليفي-  5
موقف علماء تلمساف من الٌتواجد العثما٘ب ُب اٛنزائر , ؛ ١نٌمد بوشناُب79ص, مدينة قسنطينة ُب العصر الوسيط,  عبد العزيز فيالٕب- 6
. 203ص, 215-203ص ص  ,2ع ,٠نٌلة عصور اٛنديدة, (ىػ13-10ؽ)

. 224-223ص ص ,األسر احمللٌية اٜناكمة ُب بايلك الٌشرؽ اٛنزائرم  ,ٗنيلة معاشي- 7
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ظركؼ ٢نتلفة قد إٌف اٞنتصٌفح ٞنصادر الٌتاريخ اإلسالمي ٩ند كبشكل بارز أٌف فتاكل الفقهاء ُب 
كاليت قٌضت مضاجع العٌباسيٌن أياـ , ففتول اإلماـ مالك حوؿ عدـ نفاذ بيعة اٞنكره, أربكت اٜنٌكاـ

كفتول أيب حامد الغزإب ك فقهاء األندلس كعلى رأسهم  أيب بكر الٌطرطوشي ,  1أيب جعفر  اٞننصور
, 2 كاليت دعمت صٌف اٞنرابطٌن ُب األندلس؛حوؿ كجوب نصرة اٞنرابطٌن على حساب ملوؾ الٌطوائف

فتول أيب ؾ, فتاكمبعض اؿككاف الفقهاء يضايقوف الٌسالطٌن ب. كٌلها ٧ناذج حٌية تربز أ٨نٌية الفتول
فارس عبد العزيز بن موسى الورياكلي خطيب القركيٌن حوؿ كجوب خلع سلطاف فاس عبد اٜنق بن 

ف ا ىاذلاستعلحيي ,  على أمور اٞنسلمٌنليهوديٌن ىاركف كشاكيلا الذم كٌٔب , أيب سعيد اٞنرريين
 إذ,  اإلطاحة بوك كانت ىذه الفتول ىي سببي  . 3 حرمة اٞنسلمٌنكواف على أىإب فاس كانتوااليهودمٌ 

.   ىػ بعد أف ثارت عليو العاٌمة869 توُب مقتوال سنة إذ
عٌجلت بزكاؿ دكلة بين قد ؼ, أٌما فتاكل فقهاء اٞنغرب األكسط القاضية ُنرمة ١نالفة الٌنصارلك

يتخٌوؼ  ((:كٟنذا قاؿ مارموؿ, ُب الوقت الذم عٌززت جانب العثمانيٌن كدعمت كجودىم, عبد الواد
ألٌّنم يصًنكف  ,ملوؾ إفريقيا كثًنا من االلتجاء إٔب األمراء اٞنسيحٌيٌن ليمٌدكىم ُب حركهبم ضٌد اٞنسلمٌن

كقد اغتنم بربركس ...كيتٌيحوف الفرصة للمشٌوشٌن ُب العمل على اغتياٟنم, بذلك مكركىٌن من رعاياىم
ىذه الفرصة لينتزع ٣نلكة تلمساف من أيب ٌ٘نو الذم كاف يقٌدـ للملك الكاثوليكي شبو اعرتاؼ 

فكاف رعاياه يكرىونو لذلك ال سيما , كخضوع ُب مقابل مساعدة جنود اسبانيا إيٌاه ضٌد ابن أخيو
كمن اٜنوادث الٌتار٫نٌية اليت تشهدي لكالـ . 4 ((الفقهاء الذين كانوا يتمٌنوف أف يعتلي العرش ابن أخيو

كإباحة مالو؛ ٍبٌ كتبوا , كىدر دمو, ىو ما أفّت بو فقهاء اٞنغرب األكسط بقتل حاكم تلمساف, مارموؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كىو ما , كعدـ لزكمها كيستدٌؿ بو على بطالف بيعة اٞننصور, ((يٝػ ع٢ً َغتهضٙ ميني )):كاف اإلماـ مالك ٪نٌدث ُنديي- 1
, (ت.د) ,مطبعة اٞند٘ب:مصر, ١ناضرات ُب تاريخ اٞنذاىب الفقهٌية, ١نٌمد أبو زىرة: ينظر .زاد ُب عدد أنصار١نٌمد الٌنفس الزكٌية العلوم

. 222ص
, ؛ عمر بنمًنة249ص6ج, الٌتاريخ, ابن خلدكف: حوؿ ىذه الفتول كما يشبهها من الفتاكل السياسٌية ُب عهد الٌدكلة اٞنرابطٌية ينظر- 2

. 53-29ص ص ,ـ2006, جذكر للٌنشر: الرٌباط, ط, الٌثقافة كالفقو كاٛنتمع ٧ناذج من اٞنغرب الوسيط
. 100-98ص ص4ج, االستقصا,  الٌناصرم؛156ص, تاريخ الٌدكلتٌن, الٌزركشي- 3
. 306ص2ج, إفريقيا, مارموؿ- 4
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, كذلك حٌن اجتمع األعراب كأىإب تنس مع ابن أخ سلطاف تلمساف, ىذه الفتول كسٌلموىا لعٌركج
.  1 اإلسبانٌيٌناكحالفو

 : ُسلطة الّرباط - ج
,  القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن فقهاءأىٌم اٞنقٌومات الٌدينٌية لدل كثًن من الٌرباط أحد ييعتربي 

ارس فيو طقوس ك, كاليت ىي حراسة ثغور اإلسالـ,  تعٌدل حقيقتو الشرعٌيةكقد ٓنٌوؿ إٔب مكاف ٕني
.  العبادات كاٜنضرة كتلٌقن فيو األكراد

كأيضا , كسياسية, فأضحى للٌرباط أبعادا اجتماعية. 2 شٌكلت الٌربيط ١نطٌات للمسافرينكقد
 .اقتصادية
  :البعد االجتماعي للّرباط- 

كىو ,  الذم قاـ بإدخاؿ اٞناء إٔب كىراف3( ىػ866ت )ُب رباط إبراىيم الٌتازميتجٌلى ىذا البعدي 
أم - كقد رامو)):عند قولو ابن صعد كىو ما يؤٌكده عليو, عجز عنوي حٌّت بعض الٌسالطٌناإل٤ناز الذم 

. 4((كأىل جباية األمواؿ فلم يهتدكا إليو كأعوزىم سبيلو, قد٬نا من نزؿ كىراف من اٞنلوؾ- إدخاؿ اٞناء
إذا شرع ُب بناء شيء من األماكن اٞنعٌدة ٞننافع اٞنسلمٌن )):  أنٌوه كاف  إبراىيم الٌتازم أيضامن أعماؿك

 فيتحًٌن أرباب األمواؿ ُب كيفٌية ,كمرافقهم اٞنعينة ٟنم على عبادة رهٌبم  استداف ديونا كثًنة لذلك
ثَّل الٌدكري . 5( (فما ٕنٌر عليهم أياـ قليلة حٌّت يفتح اهلل ُب خالصو...خالص ذلك الٌدين كما ٕنى

 (ىػ10ؽ)االجتماعي للٌرباط ُب اإلصالح بٌن أفراد اجملتمع كرباط عبد الر٘نن بن عبد اهلل اليعقوب
صالح بٌن أكالد طلحة كمن ذلك قيامو باإلالذم كاف يسعى ُب الٌصلح بٌن الناس كفٌك اٝنصومات؛ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  , ١نٌمد بوشناُب؛83ص,  ـ2010,شركة األصالة للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, 1ط, ترٗنة ١نٌمد درٌاج, اٞنذٌكرات, خًن الٌدين بن يعقوب- 1

 .205ص ,موقف علماء تلمساف من التواجد العثما٘ب
 .105-100 صص, الوالية كاجملتمع, نللي سالمة- 2
صاحب الكرامات كاألحواؿ البديعة , إبراىيم العآب العاٌلمة الٌناظم البليغ الورع الزٌاىد الوٌٕب الٌصاّب العارؼ القطب)): قاؿ عنو ُب الٌنيل- 3

كلبسها من الٌشيخ صاّب بن , كقد لبس اٝنرقة من شرؼ الٌدين الٌداعي, كاف يشرح خليل دكف الٌرجوع إٔب شركح, كالقصائد الرٌائقة األنيقة
كاإلماـ السنوسي كأخيو , كأخذ عنو حديي اٞنشابكة كقد أخذ عنو ٗناعة من األئٌمة كاٜنافظ التنٌسي, ١نٌمد الزكاكم بسنده إٔب أيب مدين

عجائب , ؛ أبو راس64-59ص ص ,نيل اإلبتهاج, التمبكيت:ينظر(. (ىػ 866كاإلماـ أ٘ند زٌركؽ كغًنىم ت, سيدم علي الٌتالوٌب
. 241ص1ج, األسفار كلطائف األخبار

. 155ص,  ركضة الٌنسرين,  ابن صعد- 4
. 160ص, اٞنصدر نفسو- 5
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كأ٘ند أمقراف  , ـ 1590كعندما كاف الٌصراع على أكجو بٌن خيضر باشا عاـ 1.كأكالد يعقوب برتارة
. 3جاء أحد اٞنرابطٌن كدعا اٞنتقاتلٌن إٔب الٌصلح كالٌتوٌجو ٥نو الٌنصارل, 2أمًن بين العٌباس

 :عد االقتصادم للّرباط بُ اؿ-
كىبات أرباب ,  من أقطاعات كزكوات كصدقات؛ ُب موارد الٌرباط الكثًنة ىذا البيعدي يتجٌلى

فزاكية إبراىيم الٌتازم . 4يضاؼ إليها عوائد األكقاؼ كغًنىا, الوقت؛ من سالطٌن ككالة كشيوخ القبائل
كقد تعٌدت ٚنعة بعض الٌرباطات حدكد اٞنغرب . 5كانت الٌصدقات كالٌنذكر ترد عليها من اآلفاؽ

 أٌف  الٌناس كانوا 6بل بلغت إٔب بالد الٌسوداف كغًنىا فورد ُب ترٗنة اٜنسن بن ٢نلوؼ أبركاف, األكسط
.  7يقصدكنو بالٌصدقات كالٌنذكر من بالد الٌسوداف كغًنىا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 196ص, أعالـ التصوؼ, عبد اٞننعم القاٚني-  1
, ٪نٌدىا منطقة بين عيدؿ من الٌشماؿ,  تقع قلعة بين العٌباس ُب أعإب جباؿ الونوغة اليت أصبح اٛنزء الٌشمإب منها يعرؼ َنباؿ البيباف- 2

 كتبعد , كجباؿ مزيتة من اٛننوب كمنطقيت تازمالت كبين منصور من جهة الغرب, كقبيلة أكالد بليل كسهل ٠نانة من الٌشرؽ كاٛننوب الٌشرقي
فًنل فًنك , أمراء بين العٌباسكقد اختلف ُب نسب , كىي تابعة حاليا لبلديٌة إيغيل علي بوالية َناية, كم49عن مدينة برج بوعريريج ُنوإب 

كقد كانت ُب , من قبل الٌشيخ أ٘ند أمقراف,  الذم قتل أثناء مدافعة الٌنصارل, أٌّنم من أبناء العٌباس آخر أبناء األمًن عبد العزيز اٜنفصي
كيرجع عبد القادر , بينما يؤٌكد الورتال٘ب على أٌّنم أشراؼ ,كيؤيٌده مبارؾ اٞنيلي, قتل أثناء مدافعة الٌنصارل,  خصاـ شديد مع أمًن كوكو

, ك كانت إمارة بين العٌباس ُب خصاـ شديد مع أمًن كوكو, من قبل الٌشيخ أ٘ند أمقراف, ـ1500فكاير تأسيس ىذه الٌسلطنة إٔب سنة 
كىو اٞنوقف الذم ْنٌلى بعد ٘نلة صاّب رايس على كرقلة كتقرت سنة , كتذبذب موقفها من العثمانٌيٌن بسبب صراعها مع أمًن كوكو

 :ينظر. كأمًن بين العٌباس من جهة أخرل بسبب الغنائم, حيي نشب اٝنالؼ بٌن صاّب رايس كأمًن كوكو من جهة, ـ1552
, 1908, مطبعة فونتانا:اٛنزائر, ١نٌمد بن أيب شنب:ٓنقيق , نزىة األنظار ُب فضل علم الٌتاريخ كاألخبار, اٜنسٌن بن ١نٌمد الورتيال٘ب

أسرة أكالد مقراف خالؿ العهد , ؛ بوطٌبة ٝنضر139-137ص ص, الغزك األسبا٘ب للسواحل اٛنزائريٌة,  عبد القادر فكاير؛36ص
.  18ص, 2006-2005, جامعة األمًن عبد القادر:قسنطينة,   قسم الٌتاريخ,رسالة ماجستًن, (1837-1518)العثما٘ب 

-C.Fèraud, Conquète de Bougie ,p 338-339 . 
, ـ 2009,دار دحلب للٌنشر:اٛنزائر, ترٗنة سامية سعيد عٌمار, قلعة بين عٌباس إبٌاف القرف الٌسادس عشر للميالد, يوسف بنو جيت- 3

. 184-183ص ص
. 108ص, الوالية كاجملتمع, نللي سالمة- 4
. 160ص, ركضة الٌنسرين, ابن صعد- 5
اٜنسن بن ٢نلوؼ بن مسعود بن سعيد اٞنزيلي الرٌاشدم أبو علي الشهر بأبركاف  الٌشيخ الفقيو العآب العلم الوٕب الٌصاّب القطب الغوث - 6

ككاف لو قبوؿ عظيم من , كاف ال ٫ناؼ ُب اهلل لومة الئم, الٌشهًن الكبًنأخذ عن اٜنفيد ابن مرزكؽ كاٜنافظ التنسي ك اإلماـ السنوسي
. 162-161ص ص, النيل, بكيتـ؛ الت125ص, ركضة الٌنسرين, ابن صعد:ينظر . ىػ857ت ,العاٌمة كاٝناٌصة

. 129ص, اٞنصدر الٌسابق, ابن صعد- 7
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 :الُبعد السياسي للّرباط
 ُب رباط أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب برأس اٞناء غًن البعيدة عن مقٌر قائد ة ىذا البيعد ٬نكن مالحظ

فال يرٌد , كقضاهتا بإقليم بين راشد, كالذم أصبح لرباطو  اليد الٌطؤب على قادة الٌدكلة, كطن بين راشد
كما كانت تعترب زاكيتو حرما ال تصلو أيديهم كال يتعٌقبوف , لو القائد طلبا كال ٫نالف لو القاضي أمرا

ك تؤٌب اٞنليا٘ب مسؤكلٌية  األمر باٞنعركؼ كالٌنهي عن اٞننكر ّنضارب بين , 1من يٌتجو إليها من بطشهم
بل بلغ األمر بأحد مريديو إٔب الٌطعن ُب سلطة . ككاف اٞنليا٘ب كمريدكه يعارضوف سلطة بين زياف, راشد

.  2بين زياف أماـ أحد عٌماٟنم
كأيضا لعب الفقيو دكرا ىاما بواسطة الٌرباط أثناء اٟنجمات الٌنصرانٌية على سواحل اٞنغرب 

تصٌدل العلماء  )):يقوؿ عزيز سامح الرت. كساىم ُب  توطيد سلطة العثمانيٌن ُب اٛنزائر, األكسط
. 3((للغارات االسبانٌية كٕنٌثل ذلك أٌكال بظهور اٞنرابطٌن

كما قٌرهبم إليو إٔب , فسارع خًن الٌدين إٔب االرتباط هبم,  4ٓب يتنٌكر العثمانيوف للعلماء كاٞنرابطٌنك
.  5إٔب درجة  أف غدكا كمستشارين لو فيما يتعٌلق باألكضاع الداخلٌية للبالد

: دكر الّشفاعة في سلطة الفقيو- ح
يشٌكلوف ٨نزة كصل بٌن الرٌاعي كالرعٌية من , كاف الفقهاء ُنكم احتكاكهم بكاٌفة أطياؼ اجملتمع

 تنامي على  أعافك ىو ما , ككاف الٌسالطٌن ُب العادة يقبلوف ىذه الٌشفاعة, خالؿ شفاعاهتم اٞنتكٌررة
إف غاب ترٌددت  )): فاؿ عنو عبد الر٘نن بن خلدكفالذم (ىػ781ت)أدكارىم الٌسلطويٌة؛ فابن مرزكؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 101ص, مليانة ككلٌيها سيدم أ٘ند بن يوسف, ٠نٌمد حاج صادؽ- 1
. 34-33ص ص, الٌدكلة الزيانٌية, ؛ ٢نتار حسا٘ب7كرقة , بستاف األزىار, الصٌباغ-  2
كخاٌصة , كحصلوا على احرتاـ اٛنميع)) : كقاؿ أيضا عن اٞنرابطٌن .105ص, األتراؾ العثمانيوف ُب إفريقيا الشمالٌية, عزيز سامح الرت- 3

ك٣نٌا زاد سٌكاف تلك اٞنناطق ُب . كفقداف اٞنفسدين للٌدعم, ُب اٞنناطق اٝناضعة للسيطرة االسبانٌية بسبب فقداف اٜنكومات القائمة
, كرجاؿ الٌدين من شيوخ كعلماء خاٌصة, كاالضطهاد ضٌد أىإب اٞنسلمٌن عاٌمة, استخداـ اإلسبانٌيٌن الظٌلم, التمٌسك بالرٌباط الٌديين

. كاعتبار اٛنهاًد الوسيلةى الرئيسٌية كاألساسٌية للمسلم اٞنؤمن, إضافة إٔب الٌدعم اٞنادم كاٞنعنوم الذم قٌدمو أصحاب الطٌريقة القادريٌة ٟنم 
كىي حكومات ٢نالفة , فأٌسسوا حكومات شبو مستقٌلة, كباتٌباع القادرٌيٌن ٟنذا األسلوب كىذا الٌنهج ٕنٌكنوا من توجيو األحداث لصاٜنهم

 .108ص, اٞنرجع نفسو(. (ٜنكومة اٞنركز
4  - Mantran Robert. La description des côtes de l'Algérie dans le Kitab-i Bahriye de Pirî 
Reis, Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°15-16, 1973 ,P163-164. 

. 105ص, اٞنرجع السابق ,عزيز سامح الرت- 5
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قد غشي بابو أعياف الٌدكلة من اٜنٌجاب كالوزراء كاألعياف كحٌّت , (( إليو كاختلفت الٌرسل, إليو الٌرقاع
 .1الفقهاء؛ التماس شفاعتو ٟنم عند الٌسلطاف

حٌّت أكلئك , كٟنذا كانوا يبادركف إليها, كدفع بغي,  الٌشفاعة رفع مظلمةكغالبا ما يكوف سبب
 930ت )كأ٘ند بن ١نمد اٞنناكم بن اٜناج , الذين اشتهركا باستنكافهم عن طرؽ أبواب الٌسالطٌن

ك ال ٫نشى ُب اهلل , الذم ك رغم أنٌو كاف زاىدا ُب الدنيا ال تساكم عنده مثقاؿ ذرٌة, (ـ1524-ىػ
كتيظهر إحدل الٌنوازؿ اليت كردت على أيب زيد . 2فإنٌو كاف يسعى ُب قضاء حوائج الناس, لومة الئم

أٌف الفقهاء كانوا يشفعوف للرعٌية حٌّت عند الظٌلمة من عٌماؿ الٌسلطاف كشيوخ , كموسى ابين اإلماـ
سلطاف ظآب كعاملو أك شيخ على قبيلة يفرض فريضة على بلده أك )):فقد سئل الشيخاف عن , القبائل

 أك ديانة أك كجاىة من علمكاستشفع بعض الرعٌية اٞنطلوب منهم ذلك لدم ...على بعض رعٌيتو
 الفقيوي ١نٌمد بن يوسف السنوسي الذم كاف يسىخِّر ؛ك٣ٌنن اشتهر من الفقهاء بصفة الٌشفاعة. 3((٥نوه

. 4ك كاف سببا ُب قضاء حوائج كثًن من الٌناس, كقتو للٌشفاعة عند الٌسلطاف لصاّب أىإب تلمساف
, كأف تكوف لرفع مظلمة عن الرعٌية, كمع أٌف األصل ُب الٌشفاعة أف ييلتمس فيها الٌثواب عند اهلل

كالذم جاء ُب ترٗنتو أنٌو قدـ على بعض مصاّب العاٌمة , كما فعل أبو عبد اهلل ١نٌمد بن عبد اٛنليل
فإٌف بعض الفقهاء قد أٌنذكا من . 5فوصلو بصلة فلم يقبلها, إٔب أمًن اٞنؤمنٌن أيب فارس اٜنفصي

كىو ما تكشفو عبارة أيب القاسم الربزٕب , ككسيلة لتسخًن الٌناس ٝندمتهم, الٌشفاعة سٌلما لالسرتزاؽ
فيهادكّنم , لقد كانت الرعٌية تنقطع إٔب العلماء  كاٞنتعٌلقٌن بالٌسلطاف لرفع الظٌلم عنهم)):

 6(.(ك٫ندموّنم
رغم أٌف فقهاء آخرين كُب حاالت استثنائٌية قد حابتهم , ىذه ىي أبرز مقٌومات سلطة الفقيو

أك , كانتمائهم ألسر متنٌفذة, سا٨نت ُب تنامي سلطتهم, كجادت عليهم ّنقٌومات أخرل, الٌظركؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ٓنقيق إحساف عٌباس, نفح الطٌيب من غصن األندلس الٌرطيب, ؛ أ٘ند بن ١نٌمد اٞنقرم64-60ص, الٌرحلة,  ابن خلدكف- 1

. 414-390ص ص5ج, ـ1988 - 1408,دار صادر:بًنكت
. 107ص, أعالـ التتصوؼ, عبد اٞننعم القاٚني- 2
. 107ص, اٞنصدر نفسو-  3
 .568ص , النيل, التمبكيت-  4
. 147ص, الدرٌة اٞنصونة, أ٘ند البو٘ب-  5

. 633ص3ج, جامع مسائل األحكاـ, الربزٕب-  666
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الذم كٕب قضاء  (ىػ832ت) كأ٘ند الٌشريف الٌتلمسا٘ب 2أك حيازهتم الٌنسب الٌشريف, 1قبائل غالبة
. 3تلمساف

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك ناصر بن أ٘ند بن يوسف بن مز٘ب , كىي القبيلة الغالبة بسهل متيجة كمدينة اٛنزائر,  اٞننتمي لقبيلة الٌثعالبةكعبد الٌر٘نن الٌثعاليب- 1

. اٞننتمي ألسرة ابن مز٘ب كىي األسرة اليت كانت ٓنكم بسكرة كبالد اٛننوب , البسكرم
دار - :اٛنزائر-اٞنسيلة, 1ط, عقد اٛنماف النفيس ُب ذكر األعياف من أشراؼ غريس, عبد الٌر٘نن الٌتوجيين: حوؿ مكانة األشراؼ ينظر-2

. 2005, اٝنليل القاٚني
. 252ص1ج, شجرة الٌنور الزكٌية, ١نٌمد بن ١نٌمد ٢نلوؼ- 3
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: 15ّ/ٖـ9جتضب١ فكٗا٤ املػضب األٚعط قبٌ ايكضٕ 

كدكرىا ُب نشأة سلطة الفقيو باٞنغرب األكسط خالؿ ,      ال ٬نكن إغفاؿ  اٝنلفٌية الٌتار٫نٌية
ففي أيٌاـ اٞنرابطٌن استطاع فقهاء اٞنغرب اإلسالمي أف يوٌسعوا من , القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجرٌيٌن

 .سلطاهتم
 :سلطة الفقهاء أياـ االمرابطين -

,  ٬نٌثل الفقيو عبد اهلل بن ياسٌن خًن ٧نوذج على ذلك؛ كذلك أنٌو ٕنٌكن من قيادة ٗنوع اٞنلٌثمٌن
 لو كبار ٞنتونة كمسوفة كجدالة كغًنىا من القبائل خضعكقد . ليصبح ىو اآلمر الٌناىي فيهم

.  1الصنهاجٌية
ك استطاع الفقهاء بعد  كفاة عبد اهلل بن ياسٌن أف يضمنوا مكانة أساسٌية ُب قٌمة ىـر الٌدكلة 

إالٌ إذا ًٌب , كال يعزموف على غاية, كال يربموف عقدا, ك صار أمراء اٞنرابطٌن ال يقضوف بأمر, 2اٞنرابطٌية
.  3كنالت مباركتهم, عرضها على الفقهاء

 بكر بن العريب كفتول أيب حامد ككُب األندلس مٌكن الفقهاء كعلى رأسهم ابن رشد اٛنٌد كأب
  الفقهاء ٬نارسوف كنظًن ذلك صار, الغزإب؛ اٞنرابطٌن من االستقرار كالقضاء على ملوؾ الٌطوائف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كقد ركل البكرم عن ٗناعة أٌف عبد اهلل بن ياسٌن , كامتثاال ألمره, البكرم أٌف ٪نٍن بن عمر الٌلمتو٘ب كاف شديد االنقياد لعبد اهلل ذكر- 1

قاؿ لو عبد اهلل إٌ٘ب ال أخربؾ , أيٌها األمًن إٌف عليك حقا أدبا فقاؿ لو ٪نٍن كما الذم أكجبو عليٌ )):قاؿ ليحٍن بن عمر ُب بعض اٜنركب
 اٞنسالك ,البكرم: ينظر.((فضربو الفقيو ضربات بالٌسوط, كآخذ حٌق اهلل منك فطاع لو األمًن بذلك كحكمو ُب بشرتو , بو حٌّت أؤٌدبك

. 167-166ص ص, كاٞنمالك
, دار الٌثقافة:بًنكت, كوالف كليفي بركفنساؿ.س.ج, ٓنقيق , 3ج, البياف اٞنغرب ُب أخبار األندلس كاٞنغرب, ابن عذارل اٞنرٌاكشي- 2

الٌتاريخ , ؛ عبد الٌر٘نن علي اٜنجي9-7 ص ص, ـ1967,دار الٌثقافة:بًنكت,  إحساف عباس:ٓنقيق, 4كج, 242ص, 1929
 ؛421-419ص ص  , ـ1981, دار القلم:دمشق-بًنكت, 2ط, (ىػ897-92)األندلسي من الفتح اإلسالمي حٌّت سقوط غرناطة

جامعة : قسنطينة ,(ـ1238-1086/ىػ635-479)الٌسلطة كاٞنتصٌوفة ُب األندلس عهد اٞنرابطٌن كاٞنوٌحدين , فاطمة الزٌىرة جدك
. 99ص ,  ـ2008 -2007,منتورم

. 242ص6ج, الٌتاريخ, ابن خلدكف- 3
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حيي , كٚنت ٨نمهم, ظيم أمر الفقهاءفع, 2يعٌظموّنمالذين كانوا  .1سلطتهم ّنباركة أمراء اٞنرابطٌن
. 3ـ1121/ىػ515كصل اٜنٌد بفقهاء قرطبة إٔب الٌثورة ضٌد الٌدكلة الٌلمتونٌية سنة 

 :سلطة الفقهاء أياـ دكلة الموّحدين -
كبسطت نفوذىا على سائر بالد ,  سقطت دكلة اٞنرابطٌن كقامت دكلة اٞنوٌحدين على أنقاضها

.  بسبتة 4ك شهدت دكلتهم ُب عٌز قيامها ثورة  القاضي عياض , ىػ555اٞنغرب اإلسالمي سنة
, ك عهد انفتاح على كتب التصٌوؼ, مرحلة إشعاع علمي كفكرم, كقد مٌثل عهد اٞنوٌحدين

كىو االنفتاح الذم يعترب ُنٌد ذاتو , 1ككتب الكالـ كاٞننطق, كالعقيدة األشعرية, 5كمذىب أىل الظٌاىر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأحكامهم  ,كأمور اٞنسلمٌن راجعة إليهم ,كٓب يزؿ الفقهاء على ذلك)):قاؿ عبد الواحد اٞنراكشي عن علي بن يوسف بن تاشفٌن- 1
 اٞنعجب ُب تلخيخ : ينظر(.(كانصرفت كجوه الٌناس إليهم, فعظم أمر الفقهاء كما ذكرنا, طوؿ مٌدتو, صغًنىا ككبًنىا موقوفة عليهم

مكتبة الٌثقافة  :بور سعيد, 1ط, سبع كثائق جديدة عن دكلة اٞنرابطٌن كأٌيٌامهم ُب األندلس, حسٌن مؤنس ,235ص, أخبار اٞنغرب
. 27-22 ص ص,ـ2000/ ىػ1420, الٌدينٌية للٌنشر كالٌتوزيع

كيقضي , كيأخذ فيها برأيهم, كيصرؼ األمور إليهم, كاف يفٌضل الفقهاء كيعظٌم العلماء ))  :جاء ُب سًنة يوسف بن تاشفٌن أنٌو-  2
,  ابن ٚناؾ العاملي.()يقٌلد األمور للفقهاء, مكرما ألىل العلم)):فجاء ُب ترٗنتو أنٌو كاف, ا علي بن يوسفأـٌ , ((على نفسو بفتياىم

.   149 ك ص145ص, 2010, دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 1ط, عبد القادر بوباية:ٓنقيق, ة ُب ذكر األخبار اٞنرٌاكشٌيةاٜنلل اٞنوشيٌ 
فمٌد أحد عبيده يده إٔب امرأة من أىل قرطبة يـو , ذكر ابن األثًن أٌف علي بن يوسف كٌٔب على أىل قرطبة أبا بكر ٪نٍن بن ركاد- 3

فأىب , فنصح الفقهاء أبا بكر بن ركاد بقتل أحد العبيد حٌّت هتدأ العاٌمة, فاستغاثت اٞنرأة فنشبت الفتنة بٌن العبيد كأىإب قرطبة, األضحى
كفشل علٌي بن يوسف , ففٌر أبو بكر كانتهبت دكر اٞنرابطٌن, أبو بكر كاستعٌد للقتاؿ فتجٌهز أىإب قرطبة كقد ا٥ناز إليهم الفقهاء كاألعياف

, 4ط, راجعو ١نٌمد يوسف الدقاؽ, الكامل ُب الٌتاريخ  ,ابن األثًن:نظرم. إٔب أف توٌسط بٌن الطٌرفٌن الٌسفراء, ُب القضاء على الفتنة
,  ؛  عبد اهلل عناف152-150ص ص, اٞنصدر الٌسابق, ؛ ابن ٚناؾ العاملي188-187ص9ج,  ـ2003,دار الكتب العلمٌية:بًنكت

 .85-82 ص ص2ج,1990, مكتبة اٝنا٤ني:القاىرة, 2ط, دكلة اإلسالـ ُب ألندلس
, ىػ476كلد سنة , ٍبٌ السبيت اٞنالكي, أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرك بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي- 4

كقد ,  سنة35كٕب القضاء كعمره , كاشتهر اٚنو ُب اآلفاؽ, كسارت بتصانيفو الرٌكباف, كٗنع كأٌلف, كاستبحر ُب العلـو, رحل إٔب األندلس
, إٔب أف عاكد طاعتهم, قد دخل ُب طاعة اٞنوٌحدين حٌن دخلوا سبتة ٍبٌ ثار عليهم, أجٌلها الشفا, كلو تواليف نفيسة, كاف صليبا ُب اٜنقٌ 

أخبار اٞنهدم بن تومرت كبداية دكلة , البيذؽ أبو بكر بن علي الٌصنهاجي:ينظر .  ىػ544كتوُب سنة, فعفا عنو عبد اٞنومن بن علي
, ؛ ابن اٝنطيب219-212ص20ج, سًن أعالـ الٌنبالء, ؛ الٌذىيب68ص, ـ1971,دار اٞننصور للطٌباعة كالوراقة:الرٌباط, اٞنوٌحدين
دكلة , ؛ عبد اهلل عناف230-222 ص4ج, 1984,مكتبة اٝنا٤ني:القاىرة, 1ط, ٓنقيق ١نٌمد عبد اهلل عناف,  ُب أخبار غرناطةاإلحاطة

. 274-272 صص2ج, اإلسالـ ُب األندلس
كتبعو عبد اٞنومن , فابن تومرت كاف شديد الٌنفور من كتب الفركع, عرؼ زعماء دكلة اٞنوٌحدين بنزعتهم إٔب اٞنذىب الظٌاىرم- 5

 عبد : ينظر.كككتاب ابن يونس كنوادر ابن أيب زيد, كُب أيٌاـ أيب يوسف اٞننصور الذم أمر ُنرؽ كتب الفركع كمدٌكنة سحنوف, اٞنوٌحدم
 .38-37ص ص, حضارة اٞنوٌحدين, ؛ اٞننو٘ب354ص, اٞنعجب, الواحد اٞنرٌاكشي
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كما ٤نم عنها من تسٌلط فقهاء الفركع الذين أفتوا ُنرؽ , ثورة على السياسة الٌدينٌية لدكلة اٞنرابطٌن
كانصٌب , 3كمنعوا تدريس علم اٞننطق كعلم الكالـ, 2ىػ503 للغزإب سنة إحياء علـو الّدينكتاب 

ٍبٌ بدأت دكؿ اٞنوٌحدين تفقد قٌوهتا بعد موقعة العقاب سنة . جٌل اىتمامهم على الفركع الفقهٌية
لتنتهي أيٌاـ دكلة اٞنوٌحدين , كبنو عبد الواد ُنكم تلمساف, كاستقٌل بنو حفخ ُنكم تونس, 4ىػ609

ك أماـ ىذا الوضع هتافت سالطٌن  بين مرين كبين . باستيالء بين مرين على بالد اٞنغرب األقصى
قٍصد  , يسرتضوّنم كيشرتكف كٌدىم, حفخ كبين زياف على شيوخ القبائل كالفقهاء كشيوخ الٌطرؽ

. توسيع نفوذىم على حساب جًناّنم 
 :سلطة الفقهاء بعد ضعف انهيار دكلة الموّحدين -

 كٌل كاحد من سعى, كالزيٌانٌية ككذا اٞنرينٌية, كظهور الٌدكلة اٜنفصٌية, بعد سقوط دكلة اٞنوٌحدين
 تكالب ذلكك صاحىب , ْنميع أكرب عدد من الفقهاءإٔب حشد األتباع كسالطٌن الٌدكؿ الٌثالث 

, ٣نٌا دفع بالكثًن من األندلسٌيٌن إٔب التوٌجو صوب العدكة اٞنغاربٌية, الٌنصارل على اٞنمالك األندلسٌية
على  دكرىم أٌدكاكالذين , 6كابن األبٌار5ككاف من بٌن ىؤالء األندلسيٌن مشاىًن العلماء كاآلبلي

.   السياسي كالٌثقاُبالٌصعيدين
                                                                                                                                                                       

. 85-82ص, اٞنرجع نفسو-  1
ينظر التشٌوؼ إٔب  رجاؿ , ((كما طعن عليو إالٌ علماء الٌدنيا اٌلذين أظهر عوارىم )):يقوؿ أبو يعقوب يوسف بن ٪نٍن الٌتادٕب-  2

الٌدار , مطبعة الٌنجاح اٛنديدة, منشورات كلٌية اآلداب بالرٌباط, 2ط, ٓنقيق أ٘ند الٌتوفيق, التصٌوؼ كأخبار أيب العٌباس الٌسبيت
= ٓنقيق ١نمود علي , أخبار الٌزماف نظم اٛنماف لرتتيب ما سلف من, ابن القطاف: ـ؛ كحوؿ إحراؽ كتاب اإلحياء ينظر1997,البيضاء

دار اٞننصورة : الرٌباط ,بيوتات فاس الكربل, ؛ إٚناعيل ابن األ٘نركآخركف70ص, ـ1990,دار الغرب اإلسالمي: بًنكت ,2ط, مٌكي
. 200- 191ص ص, حضارة اٞنوحدين, ؛ ١نٌمد اٞننو٘ب 34-33ص ص ,ـ1972, للطباعة كالوراقة

. 73ص,   نظم اٛنماف,ابن القطٌاف- 3
دار :لبناف, 2ط, اٜنركب الٌصليبٌية ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب, ؛ ١نٌمد العركسي اٞنطوم403-401ص, اٞنعجب, عبد الواحد اٞنرٌاكشي- 4

 .230-229ص ص ,1982, الغرب اإلسالمي
كنظمو ُب طبقة , أكرمو الٌسلطاف أبو اٜنسن اٞنريين, كأصلو من جالٌية األندلس من أىل آبلة, منشؤه بتلمساف, ١نٌمد بن إبراىيم -  5

. 53-49ص ص,  الٌرحلة,  ابن خلدكف: ينظر.ىػ681توُب بفاس سنة , العلماء ّنجلسو
فحضر ٠نلس , كفد على أيب زكريا اٜنفصي حٌن دلف الطٌاغية إٔب بلنسية, من مشيخة أىل بلنسٌية, اٜنافظ أبو عبد اهلل األبٌار-  6

كصار كاتب العالمة , كٞنٌا سقطت بلنسٌية رجع ابن األبار إٔب تونس بأىلو, الٌسلطاف كأنشد قصيدتو الٌسينٌية يستصرخو فيها النقاذ بلنسية
كحٌن , "إعتاب الكتاب"ٍبٌ عفى عنو بعد أف كتب كتابو , فامتحنو الٌسلطاف, ٍبٌ صرؼ عنها فسخط ابن األبٌار إنفة من إيثار غًنه عليو, 

. 419-418ص ص6ج, التاريخ, ابن خلدكف. ىػ658حقد على ابن األبار إٔب أف أمر بقتلو سنة , تؤٌب اٞنستنصر اٜنفصي
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 :(ـ14/ىػ8)القرف الثّامن الهجرم في سلطة فقهاء المغرب األكسط  -
ك استطاع , القرف الثٌامن كاٟنجرم عرضة لتدٌخالت اٞنرينيٌن كاٜنفصٌيٌنصار اٞنغرب األكسط ُب 

كحاكؿ كٌل , 1بل كأخضعا حاضرة تونس مٌرتٌن, أبو اٜنسن اٞنريين كابنو أبو عناف أف يدخال تلمساف
كيسندكف , كيوقفوف عليهم اٞندارس, فراحوا ينظموف الفقهاء ُب بالطهم, منهما ٓنسٌن عالقتو بالفقهاء

, فقهاء اٞنغرب األكسط أماـ ْناذبات سياسٌية  فرضتها القول الٌثالثىو ما جعل ك. إليهم الوظائف
كال بأس باستعراض أىٌم الفقهاء الذين مارسوا الٌسلطة قبل القرف , ككاف عليهم ٓنٌمل عواقب اختياراهتم

. الٌتاسع اٟنجرم
  (ىػ781ت)١نٌمد بن مرزكؽ العجيسي الٌتلمسا٘ب :

يعترب ١نٌمد بن أ٘ند بن ١نٌمد بن مرزكؽ العجيسي من أعالـ اٞنغرب األكسط الذين نبغوا باٞنغرب 
ك  , 3حٌن كاٌله خطابة مسجد العٌباد, كقد بدأ ْنربتو ُب ٣نارسة الٌسلطة أيٌاـ أيب اٜنسن اٞنريين, 2كاٞنشرؽ

فاشتمل عليو الٌسلطاف أبو اٜنسن اٞنريين , 4كاف ابن مرزكؽ دىرًبنا  على صحبة اٞنلوؾ كاألشراؼ
كٞنٌا ملك أبو عناف . 5((كإماـ ٗنعو كخطيب منربه كأمٌن رسالتو, كجعلو مفضى سرٌه, فخلطو بنفسو)):

, كٞنٌا تؤٌب أبو سآب اٞنسٌمى بالٌسعيد, 6عناف قاـ بتقريبو من بالطو إٔب أف تغًٌن خاطره عليو فأمر بسجنو
فاستؤب على , كحلب ضرع الٌدكلة, كأناخ راحلة اٞنلك, كاف ابن مرزكؽ ٣ٌنن دانت لو الطٌاعة, بالٌسعيد

ُنيي ال يقطع شيء ,  كٓب يستأثر عنو ببٌثو)): كٟنذا قاؿ ابن اٝنطيب, كخلط ابن مرزكؽ بنفسو, أمره
كصرفت إليو , فغشيت باب ابن مرزكؽ الوفود, كال ٬نحو كيثبت إالٌ كاقفا عند حٌده, إال بو كعن رأيو

كىادتو , كجلبت إٔب سٌدتو بضائع العقوؿ كاألمواؿ, كخدمتو األشراؼ, ككقفت عليو اآلماؿ, الوجوه
إف , كال ٓنٌط الٌرحاؿ إالٌ لديو, صارت اٜنداة ال ٓندك إال إليو )):كيضيف ابن اٝنطيب قائال, 7((اٞنلوؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Mercier ,Histoire de l’Afrique septentrionale)berèrie (depuis les temps  les plus 
reculés jusqu’a la conquête Française ,paris: Ernest Leroux èditeur, 1868,T2, p281-400. 
 

 362-360 ص ص3ج, ـ1993, دار اٛنيل:بًنكت, الٌدرر الكامنة ُب أعياف اٞنائة الثٌامنة, أ٘ند بن علي بن حجر العسقال٘ب- 2
. 61ص, الٌرحلة, ابن خلدكف-  3
. 391ص5ج, نفح الطٌيب, اٞنقرم- 4
. 391 ص5ج, اٞنصدر نفسو- 5
. 62ص, اٞنصدر السابق, ابن خلدكف- 6
. 404ص5ج, اٞنصدر الٌسابق, اٞنقرم- 7
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كىكذا , 1((كاختلفت الٌرسل, كإف غاب ترٌددت الٌرقاع... إف حضر أجرل الٌرسم كأنفذ األمر كالٌنهي 
.  2غشي باب ابن مرزكؽ أعياف الٌدكلة من اٜنٌجاب كالوزراء كاألعياف

 : محنة ابن مرزكؽ مع الّسالطين
فمحنتو األكٔب كانت مع أمراء تلمساف حٌن خرج إٔب , تعٌرض ابن مرزكؽ ُب حياتو ألكثر من ١ننة

حيي , سلطاف اٞنغرب أيب اٜنسن ساعيا ُب الٌصلح بينو كبٌن صاحب تلمساف الٌسلطاف أيب سعيد
أٌما ١ننتو الثٌانية ففي أيٌاـ . 3كانتهكت حرمتو, كانتهبت رحلو, سجنو أبو ثابت بعد تنٌكر أيب سعيد لو

كذلك بعد مهلك أيب , كأٌما الثٌالثة فكانت أشٌد كقعا على نفسٌيتو, الذم سجنو ٍبٌ عفى عنو, أيب عناف
فلقي هبا , ىػ765كبعدىا ارٓنل ابن مرزكؽ  إٔب تونس سنة . 4سآب الٌسعيد اٞنريين إذ راـ الثٌائركف قتلو

فارٓنل إٔب القاىرة عند , ٍبٌ قلب لو سلطاّنا ظهر اجملن, من اٞنربٌة كالكرامة كالوجاىة الٌشيء الكثًن
. 5سلطاّنا األشرؼ

  6ـ1359-ىػ759محّمد بن محّمد المقّرم الّتلمساني 
ك جعلو ابن اٝنطيب ٣ٌنن بلغ , كاف ١نٌمد اٞنقٌرم أحد أبرز علماء القرف  الثٌامن بالعيٍدكة اٞنغربٌية

, حٌن ندبو لكتابة بيعتو ٞنٌا نقض بيعة أبيو, بدأ مسًنتو السياسٌية أيٌاـ أيب عناف اٞنريين. 7درجة االجتهاد
كارٓنل معو لفاس فعزؿ قاضيها الٌشيخ اٞنعٌمر بن عبد , فكتبها كقرأىا على الٌناس ُب يـو مشهود, أبيو

 .كقٌربو إليو, ككالٌه منصب القضاء, الرزٌاؽ
 :محنة محّمد المقّرم مع أبي عناف المريني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .404ص5ج, اٞنصدر نفسو- 1
. 414-390 ص ص5ج ,نفح الطيب, ؛  اٞنقٌرم64-60ص ص, لرحلةا , ابن خلدكف - 2
. 452ص, النيل, التنبكيت- 3
, ٍبٌ انتقلت إٔب ما البٌد منو ُنسب العادة اٞنظهرة ُب صدؽ اٝنرب الٌصحيح من االستفاؿ بعد العلوٌ )):يشًن ابن مرزكؽ إٔب ذلك فيقوؿ- 4

, كتبهشرت الوجوه بعد طالقة البشاشة, فتقٌبضت الٌنفوس بعد كماؿ اٟنشاشة...فحٌلت الٌنكبة, كالبعد بعد الدنوٌ , كاٟنبوط بعد الطٌلوع
. 140ص,  اٞنناقب اٞنرزكقٌية,ابن مرزكؽ. ((كحضر ىالكي لوال مٌن اهلل موالم بلطفو اٛنميل

. 414-390ص ص5ج ,اٞنصدر السابق, ؛ اٞنقٌرم313-298ص ص, اٞنصدر نفسو, ابن مرزكؽ- 5
/ ىػ1415, دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 1ط,  مرٙب قاسم طويل:ٓنقيق, تاريخ قضاة األندلس, أبو  اٜنسن الٌنباىي األندلسي- 6

.    313ص, معجم أعالـ اٛنزائر, ؛ عادؿ نويهض207ص, 1995
. 194ص2ج, اإلحاطة, ابن اٝنطيب- 7
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ككٌٔب الفقيو ,  سخطو أبو عناف لبعض الٌنزعة اٞنلوكٌية فعزلوكمقٌربا إٔب أف قاضيا بقي ١نٌمد اٞنقٌرم  
غًن أٌف ملك , ٍبٌ بعثو  الٌسلطاف أبو عناف سفًنا إٔب األندلس فامتنع من الٌرجوع, أبا عبد اهلل القشتإب

, كأ٤نعت الوسيلة, توفاعشفقبلت ,  أكفده مع ٗناعة من شيوخ العلم إٔب أيب عناف شافعا فيوغرناطة
ٍبٌ امتحنو بعد ذلك بسبب , اٛنراية فرتكو عطال عن الوالية ك,  الٌسلطاف أبا عناف حاكؿ امتحانوكلكنٌ 

كال شٌك أٌف ىذا , إٔب أف كالٌه بعد ذلك قضاء العساكر ُب دكلتو عند ارٓنالو إٔب قسنطينة, خصومة
. 1اٞننصب قد أضفى على اٞنقٌرم مزيدا من الٌنفوذ 

  (: ىػ808ت)عبد الٌر٘نن بن خلدكف 
كقد دٌشن ْنربتو , بن خلدكف أحد الشخصٌيات اليت كانت ٓنمل طموحا سياسياعبد الٌر٘نن يعٌد 

ٍبٌ اٌتصل , 2بتوٌٕب كتابة العالمة عند أيب ١نٌمد بن تافراكٌن اٞنستبٌد على الٌدكلة اٜنفصٌية يومئذ بتونس
ٍبٌ نظمو أبو , فقٌربو من أيب عناف؛ كىو شاب ٓب يطٌر شاربو, بابن أيب عمرك حاجب أيب عناف اٞنريين

كقد أسهم . 3ىػ758ك استعملو ُب الكتابة كالٌتوقيع إٔب أف سجنو سنة  , ىػ756عناف ُب ٠نلسو سنة 
كإنشاء ٢ناطباتو , فوالٌه كتابة سرٌه, رفقة ابن مرزكؽ, ابن خلدكف ُب توطيد سلطاف أيب سآب اٞنريين

 .ٍبٌ خٌطة اٞنظآب, كمراٚنو
 :التحديّات التي كاجهت ابن خلدكف

ثار الوزير عمر على الٌسلطاف أيب سآب انتظر إٔب أف ك.  ساءت عالقة ابن خلدكف  بابن مرزكؽ
غًن أٌف ابن خلدكف كاف يصبوا إٔب أكثر من , زاد ُب جراية ابن خلدكفؼ, كاستتٌب لو األمر, اٞنريين
لكٌن , كحٌن كصلها ساىم ابن اٝنطيب ُب تقريبو من صاحبها, فعـز على الٌرحلة  إٔب األندلس, ذلك

كمضى , فرتؾ ابن خلدكف غرناطة, ابن اٝنطيب ٓب يبق على سالف كٌده مع ابن خلدكف بسبب الوشاية
كمعىن اٜنجابة ُب دكلنا باٞنغرب )):كىي اليت يقوؿ ىو عنها , إٔب صاحب َناية الذم كالٌه اٜنجابة

فلٌما قدـ َناية احتفل الٌسلطاف . 4((كالوساطة بٌن الٌسلطاف كبٌن أىل الٌدكلة, االستقالؿ بالٌدكلة
كاستقٌل  , كيقٌبلوف يده, كهتافت أىل البلد عليو من كٌل أكب ٬نسحوف أعطافو, كأركب للقائو, بقدكمو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 426-425ص ص, اٞنصدر السابق, ؛ التنبكيت226-191ص ص2ج, اٞنصدر نفسو- 1
. 64 ص,الرحلة ,ابن خلدكف- 2
. 73-72ص ص, اٞنصدر نفسو-  3
. 95-94 ص ص,اٞنصدر  نفسو- 4
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 كٞنٌا حدثت الفتنة بٌن .كتدبًن سلطانو, كاستفرغ جهده ُب سياسة أموره, ابن خلدكف بأمر اٞنلك
فسار , كرجع مفلوال,  ىيزـى صاحب َناية؛كنشبت اٜنرب, صاحب َناية ك ابن عٌمو صاحب قسنطينة

, ابن خلدكف بنفسو إٔب قبائل الرببر اٞنمتنعٌن عن أداء اٞنغاـر باٛنباؿ؛ فدخل بالدىم كاستباح ٘ناىم
ٍبٌ استؤب أبو العٌباس صاحب قسنطينة على , حٌّت استوَب منهم اٛنباية, كأخذ رىنهم على الطٌاعة

ففٌضل االرٓناؿ إٔب , فبعي إليو الٌسلطاف أبو ٌ٘نو من تلمساف يستقدمو, ففٌر ابن خلدكف, َناية
. 1بسكرة

فتقٌلد منصب القضاء , ناؿ هبا حظوة كمكانة رفيعةؼ, كقد انتهى اٞنطاؼ بابن خلدكف ّنصر
. 2ىػ 808إٔب أف توُب ّنصر سنة, ُب جو ١نشود بالتنافس كالوشاية, كالٌتدريس باألزىر

 سعادة القائم بأمر السنٌية :
 ككانت سًنهتم مشاهبة لسًنة عبد اهلل بن ياسٌن زعيم ,من الفقهاء الذين استقٌلوا بالٌسلطة

كارٓنل إٔب اٞنغرب فلقي أبا , فقد نشأ منتحال للعبادة كالٌزىد, سعادة الٌسين من قبيلة رياح, اٞنرابطٌن
ٍبٌ نزؿ , ككرع كافر, كرجع إٔب كطن رياح بفقو صحيح, كتفٌقو عليو, كأخذ عنو كلزمو, اسحق الٌتسوٕب

فاشتهر , كشرع ُب تغيًن اٞننكر على أقاربو كعشًنتو كمن عرفو أك صحبو,  من بالد الزٌاب3طولقة
ك زغبة  كغًنىم , ك كاف أتباعو من قبائل الذكاكدة, ككثرت غاشيتو لذلك من قومو كغًنىم, بذلك

ك طالب عامل الزٌاب كىو يومئذ منصور . فاشتٌد على قاطع الٌطريق من شرار البوادم, يسٌموف بالسنٌية
األمر الذم جعل ابن مز٘ب يعمل على القضاء , بن فضل بن مز٘ب بإعفاء الٌرعايا من اٞنكوس كاٞنظآب

كنٌصبوا عليهم فقيها ييدعى أبو عبد اهلل , كقد قاـ أتباعو باألمر من بعده, عليو ُب بداية القرف الثٌامن
.  ١4نٌمد بن األزرؽ

 القاسم بن مرٌا من الكعوب القائم بأمر اٛنٌنادة :
, شهد مطلع القرف الثٌامن أيضا  ثورة القاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسٌنة ُب قبائل سليم

كأخذ عنو , فلقي هبا أبا يوسف الٌد٨نا٘ب, ٍبٌ سافر إٔب القًنكاف, كقد نشأ بٌن أبناء قبيلتو منتحال للعبادة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 186-83ص ص,اٞنصدر نفسو- 1
ٛننة إحياء :القاىرة, ٓنقيق حسن حبشي, إنباء الغمر بأبناء العمر, أ٘ند بن علي بن حجر العسقال٘ب؛ 199ص, الرحلة, ابن خلدكف- 2

. 340-338ص ص 2 ج,1969, الٌثرات اإلسالمي
.  140ص2ج, كصف إفريقيا. ((ك٬نٌر قرهبا جدكؿ ماء ساخن, ٪نيط هبا سور حقًن, كميديٌوفمدينة  بناىا النٌ )):قاؿ حسن الوزٌاف -  3
. 53-51ص ص6ج ,التاريخ, ابن خلدكف- 4
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كرأل ما العرب , كاألخذ بالسٌنة ما استطاع, ٍبٌ خرج إٔب قومو مقتفيا طريقة شيخو ُب التزاـ الورع, كلزمو
كإقامة السٌنة؛ كقد , فأخذ على نفسو بتغيًن اٞننكر فيهم, كاٝنركج عن اٛناٌدة, عليو من إفساد الٌسابلة

فأصلح الٌسابلة كعلت كلمتو فأٗنع عداكتو بنو , ككاف أتباعو يسٌموف باٛنناده, حالفو أكالد أيب ليل
  1.مهلهل بإيعاز من الٌسلطاف أيب حفخ 

, كبذلك يكوف بعض فقهاء اٞنغرب األكسط ُب القرف الثٌامن اٟنجرم قد خاضوا ْنربتهم السياسٌية
كسيسعى الباحي  إٔب تتٌبع ىذه الظٌاىرة خالؿ القرنٌن الٌتاسع , كمارسوا بعض أشكاؿ الٌسلطة

. مربزا أىم   مظاىر ىذه الٌسلطة, كالعاشر
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 106 ص6ج ,اٞنصدر نفسو- 1
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: َعاٖض عًط١ فكٗا٤ ايكضٕ ايّتاعع ٚايعاؽض

تيظهر كتب الرٌتاجم كالٌتاريخ كالفهارس ك الٌنوازؿ بعض مظاىر الٌسلطة عند فقهاء القرف الٌتاسع 
 : كاليت ٬نكن تناكٟنا كاآلٌب, كالعاشر
: سلطة األسر العلمٌية- أ

كالقائمة على كسب , سا٨نت سياسية اٜنفصيٌن كالزيانيٌن ك اٞنرينٌيٌن ُب بالد اٞنغرب األكسط
فبات أفراد ىذه األسر , كالءات العلماء كشيوخ القبائل؛ ُب عملٌية تشٌكل األسر كالبيوتات العلمٌية

كحضور ٠نالس , كيتوارثوّنا فيما بينهم كاٝنطابة كاإلمامة كالقضاء, يتوٌلوف عٌدة كظائف سلطانٌية
كالٌنخبة , كساىم ىذا الٌتقارب بٌن الٌنخبة اٜناكمة اٞنمثٌلة ُب الٌسالطٌن. كشهود عقود الٌصلح, الٌشورل

ففي كٌل مدينة . 1كاٌتساع جاىها, ُب تنٌفذ ىذه األسر, العلمٌية اٞنمثٌلة من طرؼ أفراد البيوتات العلمٌية
, كاٞنشدإب كاٞننجالٌب ُب َناية, اشتهرت عائالت بالعلم كالٌتأليف؛ كعائلة اٞنقٌرم كالعقبا٘ب ُب تلمساف

.  2كُب بسكرة اشتهر العآب أبو زياف ناصر بن مز٘ب, كابن السٌكات باٛنزائر
 األسر العلمٌية بقسنطينة: 

 كآؿ ابن قنفذ كأنصارىم؛ ال سيما 3اشتهرت بقسنطينة أسرة آؿ باديس كآؿ فكوف كآؿ اٞنقرا٘ب
باإلضافة إٔب آؿ عبد اٞنومن الذين كانوا , اٜننانشة كالنمامشة كاٜنراكتة كالدكاكدة ُب شرؽ البالد

ٍبٌ انتقلوا إٔب , ك استقٌر آؿ عبد اٞنومن ُب أٌكؿ األمر ُب بسكرة ُب القرف الٌتاسع, يتمٌتعوف بنفوذ كاسع
 . 4مدينة قسنطينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23-20ص ص, البيوتات األندلسٌية ُب اٞنغرب األكسط, رفيق خليفي: عن دكر الٌسلطة ُب تشٌكل كتنٌفذ البيوتات العلمٌية ينظر- 1
كقٌدر اهلل بنكبة أبيو  ,كقدـ القاىرة فنهبت العرباف مالو ككتبو, ىػ 781كلد سنة ,  ىو ناصر بن أ٘ند بن يوسف بن مز٘ب البسكرم- 2

درر العقود الفريدة ُب , تقٌي الٌدين أ٘ند بن علي اٞنقريزم: ينظر.ىػ823توُب سنة, كقد كاف من أعرؼ الٌناس بالرٌتاجم, كأىل بيتو ببالدىم
تاريخ ,  سعد اهلل؛ 502ص3ج, ـ2002-ىػ 1423, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, ٓنقيق ١نمود اٛنليلي, تراجم األعياف اٞنفيدة

 .45ص1ج ,اٛنزائر الٌثقاُب
 ,تعريف اٝنلف,  اٜنفناكم: ينظر.كىم أمراء قلعة بين العٌباس, أحد األكلياء الٌصلحٌن, نسبة إٔب جٌدىم أ٘ند بن عبد الٌر٘نن العٌباسي- 3
. 65ص2ج
. 79ص, مدينة قسنطينة ُب العصر الوسيط, عبد العزيز فيالٕب- 4



ٚمماصع١ ايغًط١(16ّ-15/ٖـ10-9)م يف فكٗا٤ املػضب األٚعط : ايفضٌ ايجاْٞ  
 

85 
 

 ك تدرٌج آؿ عبد اٞنومن ُب  سلك العلماء ك توٌلوا الوظائف الدينٌية إٔب أف صارت ٟنم شهرة 
 1.ك أصبح عبد اٞنومن أكاخر العهد اٜنفصي شيخا لإلسالـ, كبًنة

إستمٌر نفوذ ىذه األسر إٔب أيٌاـ دخوؿ العثمانٌيٌن حيي انقسم زعماء قسنطينة بٌن ثالثة كقد 
 حي  ُبأسر متنٌفذة ىي؛ آؿ عبد اٞنومن اٜنزب اٞنوإب للحفصٌيٌن ك حالفهم أكالد صولة بأسفل اٞندينة

 كأٌما, ككانوا بأعلى اٞندينة, أٌما عائلة آؿ الفكوف فقد ا٥ناز إليهم زكاكة كناصركا األتراؾ, 2باب اٛنابية
ك ْنٌلى ىذا , 4ككانوا بالناحٌية الغربٌية من حٌي الطابٌية,  فلم تٌتخذ موقفا كاضحا3عائلة آؿ باديس

.  5( ىػ965- 906)اٞنوقف ُب شخصٌية الشيخ عمر الوزٌاف 
, آؿ عبد اٞنومن مع شيوخ قبيلة أكالد صولة اسرتجاع نفوذىم بنواحي قسنطينة كالٌزيبافحاكؿ 

كعندىا تدٌخل الباشا أ٘ند كأنزؿ العقاب , كقتلوا العديد من أفرادىا, فحاصركا اٜنامية الرٌتكٌية بقسنطينة
لقد أٌدل ىذا العصياف . ـ1572- ىػ 980كاضطرىم إٔب الٌتسليم بعد يومٌن من القتاؿ ُب, باٞنتمٌردين

كٓنٌوؿ بعض , فقيتل زعيمها الٌشيخ ١نٌمد بن عبد اٞنومن, إٔب القضاء الٌنهائي على عائلة عبد اٞنومن
كمينح لشيوخ عائلة الفكوف الذين أصبحوا , كنزع منها لقب أمًن اٜنجٌ , أفرادىا عن قسنطينة ٥نو بسكرة

كما ًٌب إرغاـ عائلة ابن باديس اليت ظٌل موقفها متقلبا إزاء اٜنكم , يلٌقبوف بشيوخ اإلسالـ لدل األىإب
كقد يتعٌرضوف إٔب الٌسجن , ٣نٌا جعل أفرادىا يتوٌلوف الوظائف السامية ُب بعض األحياف, العثما٘ب

كىكذا تزايد نفوذ عائلة الفكوف أيٌاـ أيب الفضل الفٌكوف كأخيو أيب ١نٌمد . 6كالٌتغرٙب ُب أحياف أخرل
ككاف ٣ٌنن ال تأخذه ُب اهلل , كالذم كاف إماما باٛنامع األعظم كخطيبو (ىػ988ت)عبد الكرٙب الفكوف 

عندما , ىػ975كظهر نفوذه حٌن كٌجهو  أىل البلد  إٔب مدينة اٛنزائر متكٌلما باٚنهم سنة , لومة الئم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .79ص, مدينة قسنطينة ُب العصر الوسيط, عبد العزيز فيالٕب-  1

إٔب سيدم راشد, كانت النسوة تدخل من ىذا الباب لزيارة مقاـ  من جنوب باب الواد ينفتح ىذا الباب على الطريق اٞنمتد - 2
.الوٕب الصاّب سيدم راشد

القاضي اٝنطيب ٣ٌنن لو الرياسة كالقضاء كاإلمامة َنامع قصبة قسنطينة  كقد  (ىػ969ت)من عائلة ابن باديس ٘نيدة بن باديس -  3
. 57ص ,منشور اٟنداية ,عبد الكرٙب الفكوف:ينظر. حازت عائلتو اٞنناصب الشرعٌية كاٞنخزنٌية

.ويقعجنوبسوقالقصبة,حيعتيقاليزالموجوداوعروفابهذااإلسم- 4
, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, -دراسات كأُناث ُب تاريخ اٛنزائر ُب العهد العثما٘ب-كرقات جزائريٌة, ناصر الٌدين سعيدك٘ب- 5

. 109ص, 2000
. 113 ص ,اٞنرجع نفسو- 6
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كقد سا٨نت عائلة . 1كصحبو أبو ١نٌمد عبد الٌلطيف اٞنسٌبح, قاـ أىإب قسنطينة باٝنركج على كاليها
كلقب شيخ , كىو األمر الذم منحها إمارة ركب اٜنجٌ , الفكوف ُب تثبيت أقداـ العثمانيٌن ُب قسنطينة

 2.كمنصب القضاء, اإلسالـ
 أيسىر تلمساف : 

كأٌكؿ من ,  األندلسكالذم ترجع أصولو إٔب,  صيتي البيت العقبا٘بقبةذاع بتلمساف ُب ىذه اّب
ك , ىػ753 أيٌاـ الٌسلطاف اٞنريين أيب عناف الذم كالٌه قضاء َناية بعد سنة 3برز منهم سعيد العقبا٘ب
حيي جعلو الٌسخاكم أٌكؿ من أدخل عادة , ك كاف يتقٌرب إٔب سالطٌن زمانو, العلماء يومئذ متوافركف

كمن الباحثٌن من يرل أٌف بين مرين أرادكا من خالؿ توليتو استيعاب الكفاءات , 4تقبيل يد الٌسالطٌن
. 5كتقوية صٌفهم بو, اٞنعٌوؿ عليها كتعزيز شرعٌية اٞنستقبل ٟنم

أحد الشيوخ  ( ىػ854ت) أبو القاسم العقبا٘ب ؛ىذا البيتأبناء ك٣ٌنن ناؿ منصب القضاء من 
كقد تعٌدت . 6ككصفو باٞنرتقي لدرجة االجتهاد بالٌدليل كالربىاف, الذين ذكرىم القلصادم ُب رحلتو

كما برز من أبناء ىذا .  7 ق830ك كتب للحافظ بن حجر كغًنه باإلجازة سنة , شهرتو بالد اٞنغرب
ىذا البيت ُب البالط الزيا٘ب ١نٌمد اٜنفيد بن أ٘ند بن القاسم القاضي كرجل سياسي ُب عهد أبو عبد 

فعلى إثر مبايعة اٞنتوٌكل سلطانا على اٞنملكة الزيانٌية خرج , ( ىػ873 - 866)اهلل ١نٌمد اٞنتوٌكل 
فسعى القاضي ١نٌمد العقبا٘ب مع خاؿ أيب ثابت ُب , الٌسلطاف اٜنفصي أبو عمرك عثماف يرـك تلمساف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 112ص, اٞنرجع الٌسابق, ؛ سعيدك٘ب48-47ص ص ,اٞنصدر السابق, الفكوف- 1
 ٪ني :ٓنقيق, "فريدة منسٌية ُب حاؿ دخوؿ الرٌتؾ بلد قسنطينة كاستيالئهم عليها تاريخ قسنطينة"تاريخ قسنطينة, ١نٌمد الٌصاّب العنرتم- 2

. 45ص, 2009, دار البصائر للٌنشر كالٌتوزيع-:اٛنزائر-حسٌن دام, بوعزيز
, كمعرفة باٜنساب كاٟنندسة, ذك نبل كنباىة كدراية كتفٌنن ُب العلـو, أٌكؿ ٤نباء بيتو, الفقيو القاضي أبو عثماف سعيد بن ١نٌمد العقبا٘ب- 3

كَناية كمراكش كسال ككىراف كىنٌن فحمدت ُب ٗنيعها , ك قضاء اٛنماعة بتلمساف احملركسة, كٕب اٝنطابة َنامع تلمساف األعظم
, اٞنكتبة الوطنٌية: اٛنزائر,  عبد اٜنميد حاجيات:ٓنقيق, بغية الرٌكاد ُب ذكر اٞنلوؾ من بين عبد الواد,  أبوزكريا ٪نٍن بن خلدكف:ينظػر.سًنه

. 123 ص1ج, 1980
. 117ص1 ج,ضوءاؿ, السخاكم- 4
. 235ص, البيوتات األندلسٌية , رفيق خليفي- 5
مطبوع ضمن موسوعة أعالـ , ١نٌمد حجي :ٓنقيق  ,كفيات الونشريسي ,؛ أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي106ص ,ٌرحلةاؿ, القلصادم- 6

. 760ص1ج,  اٞنغرب
. 152ص, 2004, مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية:القاىرة, 1ط , علي عمر:ٓنقيق, توشيح الٌديباج كحلية االبتهاج, ١نٌمد بن ٪نٍن القراُب- 7
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كخرج للٌسلطاف اٜنفصي , كما كيٌلف بالٌسفارة إٔب تونس حامال ىديٌة للٌسلطاف اٜنفصي. الٌصلح
قاـ أبو العٌباس العقبا٘ب بتحريض الٌناس , كحٌن دخل العثمانٌيوف تلمساف. يطلب العفو لسلطانو

ككظائف أخرل , كتوٌلوا كظائف القضاء, لكٌن اٛنيل الثٌا٘ب للعقبانٌيٌن قد رضوا بسلطة األتراؾ,  1عليهم
 2.كالكتابة كبذلك استمٌرت مكانة العقبانٌيٌن اٞنرموقة ُب العهد العثما٘ب

ساىم أبو ٪نٍن العقبا٘ب ُب عقد الٌصلح معهم؛ ك٣نٌا , كٞنٌا احتٌل الٌنصارل اٞنرسى الكبًن ٍبٌ كىراف
. 3جاء ُب ترٗنتو ُب لقط الفرائد أنٌو دخل مع الٌنصارل إٔب تلمساف ألجل الٌصلح

كعلى رأسهم الفقيو , كمساندة الٌسعدٌيٌن, أٌما البيت العٌبادم فاشتهر برفضو ٜنكم العثمانٌيٌن
ُب ٗنلة ,  ىػػ968حيي جاء ُب ترٗنتو أنٌو  قدـ فاس عاـ  ( ىػ985ت بعد )4أ٘ند بن أ٘ند العٌبادم

حيي ,  كاستنجدكا بالغالب الٌسعدم, ٗنلة فقهاء تلمساف الذين تزٌعموا اٞنعارضة ضٌد العثمانيٌن
. 5رٌحلهم الٌسلطاف الغالب من تلمساف فأمٌدىم باألجناد كنقلهم إٔب فاس

: توٌٕب الوظائف الٌسلطانٌية- ب
إذ تنٌوعت الوظائف اليت شغلها فقهاء , عادة ما تكوف الوظائف الٌسلطانٌية أحد عوامل الٌنفوذ

: كال بأس باستعراض أ٨ٌنها , اٞنغرب األكسط خالؿ القرنٌن الٌتاسع كالعاشر
 الوظائف الدينٌية :  

تؤٌب فقهاء اٞنغرب األكسط ُب ىذه الفرتة العديد من الوظائف الٌدينٌية كاٝنطابة كاإلمامة 
كغالبا ما , كىي مناصب عادة ما تيسند إٔب الفقهاء الذين بلغوا درجة معتربة من العلم, كالٌتدريس كالفيتيا

فالرٌصاع , كمن الٌشائع أف تسند مثل ىذه الوظائف إٔب القضاة, يشغل فقيو كاحد كٌل ىذه اٞنناصب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  سييتطٌرؽ الباحي ُب الفصل الرٌابع إٔب أسباب مناىضة بعض فقهاء تلمساف  للوجود العثما٘ب- 1
. 243-236ص ص, البيوتات األندلسٌية, رفيق خليفي- 2
. 827ص1ج,ضمن موسوعة أعالـ اٞنغرب, لقط الفرائد, ٘ند ابن القاضيأ- 3
هبا , تقع ُب اٛنبل على بعد ٥نو ميل جنوب تلمساف, مدينة صغًنة شبو ربض, بضٌم العٌن كفتح الباء كتشديدىا, نسبة إٔب العبُّاد - 4

. 24ص2ج, كصف إفريقيا ,حسن الوزٌاف:ينظر.كضريح سيدم بومدين, مدرسة العٌباد
, مطبوع ضمن موسوعة أعالـ اٞنغرب,  ١نٌمد حجي:ٓنقيق, تذكرة احملسنٌن بوفاة األعياف كحوادث الٌسنٌن, عبد الكرٙب بن اجملدكب- 5
. 126ص1ج, لطٌبقاتا, ؛ اٜنظيكي934ص
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ٍبٌ اقتصر , قضاء اٛنماعةؼ, تؤٌب بتونس قضاء احملٌلة كبعده قضاء األنكحة ( ـ1459/ ىػ864ت )
. 1على الفتيا كإمامة اٛنامع كخطبتو

:اإلَا١َ ٚاخلطاب١ ٚخّط١ اإلفتا٤ ٚايّتزصٜػ -  

لع هبا الفقهاء من إمامة الٌصلوات كاٝنطابة ك خٌطة اإلفتاء اضطكانت الوظائف الٌدينٌية اليت 
حيي  باتوا أكثر , تضفي عليهم شعبٌية كبًنة, كاٞندارس الٌسلطانٌية,  كالٌتدريس باٛنوامع الكربل

.  ك١نرٌكي عواطفهم,  إٔب ملهيب مشاعر الٌناسىمبل ٓنٌوؿ البعض من, احتكاكا باجملتمع
ك , فمنصب  اٝنطابة  قد أٌىل ١نٌمد بن مرزكؽ إٔب أف يشغل مناصب ىاٌمة ُب بالطات الٌسالطٌن  

. 2جاء ُب ترٗنتو أنٌو خطب ُب ٖنانية كأربعٌن منربا من منابر اإلسالـ
كما حظي أبو . 3أٌما ١نٌمد بن عبد اهلل التنٌسي فقد أسند إليو ٠نلس األشياخ باٞندرسة اليعقوبٌية

ك تقٌلد عبد الكرٙب الفٌكوف اٛند منصب . 4اٜنسن علي بن موسى اٞنطغرم ّننصب اٝنطابة كالفتيا
. 5كخٌطة اإلفتاء, القضاء ك إمامةى جامع قسنطينة األعظم

 : 6كظيفة القضاء -
ك كاف منصب القضاء بتونس , 7يعترب القضاء منصبا دينيا كإداريا كسياسيا ُب نفس الوقت

كقاضي , كأ٨ٌنها قاضي اٛنماعة, إذ عرؼ ىذا اٞننصب أنواعا متعٌددة من القضاة, اٜنفصٌية متطٌورا
   .كقاضي األنكحة, احملٌلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,7ج, ٠4نٌلد , 1999 ,الٌدار العربٌية للكتاب:تونس, إٓناؼ أىل الٌزماف بأخبار ملوؾ تونس كعهد األماف, أ٘ند بن أيب الضياؼ-  1
 .65ص
. 65ص, اٞنناقب اٞنرزكقية, ابن مرزكؽ- 2
. 140ص ,ركضة الٌنسرين, ابن صعد- 3
 .41ص, الفهرسة, اٞننجور- 4
. 48-47ص,  منشور اٟنداية , الفكوف-  5
, ككوّنا أعظم قدرا كأعالىا ذكرا, كال خفاء ُب جاللتها,ىي الوالية الثٌالثة من الواليات اٞنتقٌدمة )):قاؿ عنها أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي- 6

كقطع اٝنصومات  ,كنصر اٞنظلـو ,كأٌما حكمتو فرفع الٌتهارج كرٌد الٌتواثب كقمع اٞنظآب...ال سيما إذا ٗنعت لو الٌصالة, كأجٌلها خطرا
نشر كتعليق ١نٌمد األمٌن , كتاب الواليات كمناصب اٜنكومة اإلسالمٌية كاٝنطط الشرعٌية: ينظر  (.(كاألمر باٞنعركؼ كالٌنهي عن اٞننكر

. 40-38ص ص  ,(ت.د),  اٛنزائر, مطبعة الفوميك , بلغيي
. 152ص, 2009-2008, جامعة األمًن عبد القادر: قسنطينة ,رسالة ماجستًن, الٌنخبة كالٌسلطة ُب َناية اٜنفصٌية, بريكة مسعود- 7
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 :قاضي اٛنماعة -1
ك يرجع ,  يوازم منصب قاضي القضاة ُب اٞنشرؽكقؼ, ييعترب منصب قاضي القيضاة منصبا رفيعا

كيذكر برنشفيك  أٌف الفقهاء الذين عيرض عليهم رٚنيا . 1استعمالو إٔب عهد األمويٌن ُب األندلس
فإٌف ذلك كاف , بل بالعكس, منصب قاضي اٛنماعة ٓب ييذكر عنهم أٌّنم رفضوا ىذا الٌشرؼ الكبًن

ييعترب تتو٩نا ٜنياة إداريٌة ناجحة
كقد أصبح قاضي اٛنماعة ُب تونس منذ عهد السلطاف أيب بكر . 2

كٟنذا ٓب يصٌدؽ الٌناس حادثة عزؿ قاضي اٛنماعة أ٘ند , اٜنفصي ال يتعٌرض للعزؿ من قبل الٌسلطاف
. 3( ـ1455/   ىػ859)القلشا٘ب من قبل عثماف اٜنفصي سنة 

ك يؤٌكد برنشفيك أ٨نٌية منصب قاضي اٛنماعة  حيي يذكر أنٌو كاف ٬نٌثل أعلى سلطة دينٌية ُب 
 كاف ٬نسك ّنقاليد فقد, كالذم ٬نكن أف يكوف لتدٌخلو ُب كثًن من القضايا شأف عظيم, كامل البالد

كما كاف ٪نتٌل مكانة مرموقة سواء كاف . بالٌنسبة إٔب الٌدكلة بأكملها, مصلحة القضاء كالٌشعائر الدينٌية 
ككاف بإمكانو تسليط العقوبة , كىي اٞنكانة اليت ٬نكن أف تكوف سببا ُب ازدياد نفوذه, مهابا أك ١نبوبا

كمن فقهاء . 4كما كانت النزاعات بٌن القايد كالقاضي ترفع إٔب قاضي اٛنماعة, على اٞنوٌظفٌن اٞندنٌيٌن
كأ٘ند , 5(ـ1459/ ىػ864ت )فقهاء اٞنغرب األكسط الذين توٌلوا ىذا اٞننصب بتونس  الرٌصاع 

ك٣ٌنن تؤٌب خٌطة قضاء اٛنماعة ُناضرة فاس ١نٌمد عبد اهلل الواحد بن أ٘ند . 6( ىػ864ت )القسنطيين 
كأٌما أبو عبد اهلل ١نٌمد الكٌماد فقد ناؿ ىذا اٞننصب بقسنطينة مثلو مثل عبد اٞنومن . 7أ٘ند الونشريسي

. 8اٞنومن القسنطيين كعبد الكرٙب الفٌكوف اٛند
:  قاضي األنكحة -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 114ص2ج, إفريقٌية ُب العهد اٜنفصيتاريخ , برنشفيك- 1
 116ص2ج, اٞنرجع نفسو-  2
 .118ص2ج, اٞنرجع نفسو- 3
. 134-133صص 2ج, اٞنرجع نفسو- 4
 .65ص7ج ,إٓناؼ أىل الٌزماف, ابن أيب الضياؼ-  5
. 152ص, تاريخ الٌدكلتٌن,  الٌزركشي: ينظر.ىػ864توُب سنة , أحد شيوخ أيب عبد اهلل الٌزركشي-  6
. 163ص4ج ,االستقصا, الٌناصرم-  7
. 44ص, منشور اٟنداية, الفكوف-  8
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كُب عهد السلطاف أيب بكر ,  ىػ660ىو منصب مساعد لقاضي اٛنماعة  ظهر حوإب سنة 
ك٣ٌنن شىغل . 1اٜنفصي استطاع قاضي األنكحة أف يفرض استقاللٌيتو مستغال نفوذه ُب البالط اٜنفصي

 3.كأبو العٌباس أ٘ند القسنطيين, 2ىذا اٞننصب الرٌصاع 
: قاضي احملٌلة  -3

, 4ضمن اٛنيش الٌسلطا٘ب,  يكٌلف قاضي احملٌلة بإصدار األحكاـ كاإلشراؼ على الٌشعائر الٌدينٌية
.  5كقد توالٌه ١نٌمد الرٌصاع, 4الٌسلطا٘ب

,       ك ِنالؼ تونس ٓب تشهد تلمساف خالؿ القرف الٌتاسع ىذا التنوٌع ُب منصب القضاء
 . 6 ىػ854ك٣ٌنن ناؿ منصب القضاء هبا؛ أبوالقاسم العقبا٘ب ت

خصوصا , ناؿ كظيفة القضاء عدد ال بأس بو من فقهاء اٞنغرب األكسط , كُب العهد العثما٘ب
, كما تدٌعمت مؤٌسسة القضاء ُب العهد العثما٘ب, كأبناء أسرة الفكوف, أكلئك الذين  آزركا العثمانٌيٌن

. 8كالذم كاف يوفد من طرؼ الباب العإب ُب أكائل العهد العثما٘ب, 7بالقاضي اٜننفي
: منصب القضاء في المدف ك األرياؼ الخاضعة لشيوخ القبائل

, تؤٌب فقهاء اٞنغرب األكسط منصب القضاء ُب األقاليم اليت باتت ٓنت سيطرة شيوخ القبائل
ك كاف شيوخ القبائل كاٛنبابرة ُب الغالب ال ينقادكف . 9فعٌٌن ىؤالء الٌشيوخ القضاة لتطبيق األحكاـ

حيي , كىو الوصف الذم نستشٌفو من خالؿ نازلة  سئل عنها أبو الفضل العيقبا٘ب, ألحكاـ القاضي
كأضاؼ , كعدـ جرياف األحكاـ الٌشرعية فيها, ذكر الٌسائل حاؿ بالد اٞنغرب األكسط ككثرة فسادىا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 120-119 ص ص2ج, اٞنرجع السابق, برنشفيك- 1
 .65ص7ج, اٞنصدر السابق, ف أيب الضياؼاب-  2
. 259ص1ج, شجرة الٌنور الزكٌية, ؛ ١نٌمد بن ١نٌمد ٢نلوؼ152ك ص136ص ,تاريخ الٌدكلتٌن, الٌزركشي- 3
. 124ص2ج, تاريخ إفريقية ُب العهد, برنشفيك- 4
 .65ص7ج, إٓناؼ أىل الزماف, ف أيب الضياؼاب-  5
. 760ص1ج, "ضمن موسوعة أعالـ اٞنغرب" الوفيات, ؛ الونشريسي106ص, لٌرحلةا, القلصادم- 6
 كأصبح زمن الرٌتؾ يتؤٌب اٝنطٌة ,األٌكؿ  قاضي اٞنالكٌية:صار يأخذ األكامر القضائٌية قاضياف مع استقرار العثمانيٌن باٞنغرب األكسط - 7

 ,(ـ19-16/ػق13-10)القضاء كالقضاة ُب اٛنزائر خالؿ العهد العثما٘ب, بوشناُب ١نٌمد :ينظر. كالثٌا٘ب قاضي اٜننفٌية, ٓنت إمرهتم
. 105ص, 2008-2007, قسم الٌتاريخ كعلـو اآلثار: جامعة كىراف

. 105ص, اٞنرجع الٌسابق, ؛ بوشناُب ١نٌمد81ص, تقييدات ابن اٞنفيت,  ابن اٞنفيت- 8
. 29ص1ج ,تاريخ الٌدكلة الزيانٌية, ٢نتار حسا٘ب- 9
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أٌف  القاضي إذا حكم ُب مسألة بالٌتحرٙب قوال يعتٌد ُنكمو ك٬نضي اٜناني لصاحبو من )):الٌسائل 
.  1((كيساعده على عدـ االنقياد ٜنكم القاضي, فيأخذه صاحبو اٞنذكور, كيشتكي لو, األمراء العرب

 نوازؿ أيب القاسم ىو ما توٌضحوي أيضا إحدل ك ,كتهظهري ىذه الٌنازلة مدل االستخفاؼ بالقضاء
كانوا يقٌدموف من يعرفوف جرحتو شرعا للٌشهادة بٌن الذين  القضاة بعض كاليت ٓنكي تصٌرؼالربزٕب 

مع أٌف الٌسبب اٜنقيقي كراء تقد٬نهم , كيعتذركف باٝنوؼ من مولٌيهم القضاء, الٌناس ُب الٌدماء كالفركج
كىو ما جعل أبا القاسم الربزٕب يقوؿ ُب معرض . ألمثاؿ ىؤالء ىو اٝنوؼ من العزؿ عن ىذا اٞننصب

فقد ركم – صاّب َناية – كهلل دٌر الٌشيخ الٌصاّب أيب زكريا الٌصعرم )): كالمو عن مثل ىؤالء القضاة 
 2(.(اللهٌم العن الٌشيعة كصغًنم الٌشريعة:عنو بسند صحيح أنٌو كاف يقوؿ 

 اٞنناصب السياسٌية كاإلداريٌة 
 اٞنناصب السياسٌية كاإلداريٌة بعض اٞنناصب الٌدينٌية اٞنغرب األكسط إضافة إٔب  فقهاء إتؤٌب 

ىػ أثناء سفارتو إٔب 867لع بو القاضي ١نٌمد بن أ٘ند العقبا٘ب سنة اضطكالذم , كمنصب الٌسفارة
كما اشتهر ١نٌمد بن علي . 3حيي خرج حامال ىدية صاحب تلمساف إٔب أيب عمرك عثماف, تونس

بسفارتو إٔب فاس مٌرتٌن؛ األكٔب ُب أيٌاـ الٌسلطاف أيب عبد اهلل ١نٌمد الٌشريف سنة  (ىػ963ت)اٝنٌركيب 
ك تؤٌب بعض فقهاء . 4ىػ ُب معرض الٌرسالة عن الٌسلطاف سليماف العثما٘ب بشأف ترسيم اٜندكد959

اٞنغرب األكسط منصب الكتابة ك٣ٌنن تؤٌب ىذا اٞننصب من الفقهاء؛ الفقيو ١نٌمد البو٘ب الذم تؤٌب كتابة 
الذم كرد ُب ترٗنتو  (ىػ859ت)١نٌمد بن عبد الٌر٘نن القسنطيين كالفقيو أبو القاسم , 5العالمة بتونس

ىػ 899ت)كأيضا جاء ُب ترٗنة أ٘ند بن عبد الٌر٘نن بن ١نٌمد اٝنلوؼ , 6أنٌو كتب لصاحب اٞنغرب
كمن بٌن اٞنناصب اليت عيرضت . أٌف اٞنؤب اٞنسعود بن عثماف حفيد أيب فارس قاـ باستكتابو- (بتونس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 392ص1ج, الٌدرر مكنونة, اٞنازك٘ب- 1
. 47ص3ج, الٌنوازؿ, الربزٕب- 2
. 155ص, تاريخ الٌدكلتٌن, الٌزركشي- 3
  ,ـ1977,مطبوعات دار اٞنغرب للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر:الرٌباط,  ١نٌمد حجي:ٓنقيق, دكحة الٌناشر, ١نٌمد بن عسكر الٌشفشاك٘ب- 4

. 125-124ص ص
. 159ص, اٞنصدر الٌسابق, الٌزركشي- 5
. 36ص8ج, الٌضوء, خاكمالسٌ - 6
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حيي ذكر أ٘ند بن ٪ني الونشريسي أٌف اٞنتوٌكل الزيا٘ب , على بعض الفقهاء منصب مستشار الٌسلطاف
. 1قاـ بعرضو  على أيب ٪نٍن اٞنازك٘ب

 :الفقهاء كاعتزاؿ الوظائف الّسلطانّية

مع ما , كتفٌشي الظٌلم ك اٞننكرات ُب ٠نتمع اٞنغرب األكسط, دفعت األكضاع السياسٌية اٞنتدىورة
أضف إٔب ذلك احملن اليت خيتمت هبا , عرفتو اٜنياة الفكريٌة من غلبة اٞنؤثٌرات كالٌتعاليم الٌصوفٌية االنعزالٌية

, كعبد الٌر٘نن بن خلدكف, ك١نٌمد بن مرزكؽ, كالٌشريف الٌتلمسا٘ب, ْنارب فقهاء القرف الثٌامن اٟنجرم
. ؛ إٔب ظهور تيار انعزإب بٌن شر٪نة الفقهاء 2كمأساة ابن اٝنطيب, كاٞنقٌرم اٛندٌ 

كأ٘ند زركؽ الذم , كقد استجاب إٔب ىذا التيار كدعا إليو عدد ال بأس بو من فقهاء ىذه الفرتة
كأمناء الٌرسل ما ٓب ٬نيلوا إٔب ,  العلماء كرثة األنبياء)): كىو الذم قاؿ.  3كاف يتحاشى الٌسالطٌن

 4(.(فاخشوىم ُب دينكم, أك داخلوا الٌسالطٌن, فإذا مالوا إٔب الٌدنيا, أك يداخلوا الٌسالطٌن, الدنيا
الذم دعا إٔب اعتزاؿ سائر , ك٣ٌنن عرؼ باعتزالو لألمراء كعدـ توٌٕب كظائفهم ١نٌمد بن يوسف السنوسي

كإ٧ٌنا الذكي اليـو مبتلى ُب الغالب ُنٌب الٌدنيا كالٌسعي )): اجملتمع ُب مقٌدمة عقيدتو الوسطى حيي قاؿ
كمثل ىذا ليس أىال ألف يستفيد أك يفاد شيئا من نفائس اآلخرة؛ ألنٌو , كعدـ االبتهاؿ باآلخرة , ٟنا

كأف , كسٌلما لصيحبة الظٌلمة, على تقدير أف ٪نصل لو شيئ منها إ٧ٌنا يٌتخذه حبالة ٜنظوظو العاجلة
 كما صرٌح  السنوسي ُب موطن آخر بوجوب العزلة حيي قاؿ 5( .(يكوف ردء ا ٟنم ُب كل فتنة نازلة

فكيف لو رأكا زماننا ىذا أكاخر القرف  )):بعد ذكره لتربٌـ العلماء اٞنتقٌدمٌن من زماّنم 
كيكوف , كالواجب فيو قطعا ٞنن أراد الٌنجاة بعد ٓنصيل ما يلـز من العلم أف يعتزؿ الٌناس ٗنلة...الٌتاسع

ك٪نفظو بٌن ىذه , كيبكي على نفسو كيدعو دعاء الغريق لعل اهلل سبحانو ٫نرؽ لو العادة, جليس بيتو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13عدد  ,كزارة الٌشؤكف الٌديينٌ  ,٠نٌلة األصالة ,اٛنوانب اجملهولة من ترٗنة حياة اإلماـ أ٘ند بن ٪ني الونشريسي, اٞنهدم البوعبدٕب-  1
 .26ص, 1973,

 .112-104ص ص5ج,  نفح الطٌيب, اٞنقٌرم؛454-452ص ص7ج, التاريخ, ابن خلدكف- 2
. 78ص, الكٌناشة ,أ٘ند زٌركؽ- 3
. 275-274ص ص, عٌدة اٞنريد الٌصادؽ, أ٘ند زٌركؽ-  4
-17ص ص,(ت.د), دار الكتب العلمٌية:بًنكت, ٓنقيق السٌيد يوسف أ٘ند, العقيدة الوسطى كشرحها, ١نٌمد بن يوسف السنوسي- 5

18 .
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            :ابن زاغو حيي يقوؿ,  ٟنذا التيار كأٌنذ من العزلة سلوكا مٌتبعاأذعنك٣ٌنن . 1((الفنت اٞنرتاكمة

 أْغت بٛسزتٞ ٚيظَت  بٝيت                          

ـضٚص ــــ فزاّ األْـػ ٚمن٢ ايّػ                                       

 ٚأّربين ايّظَـــــــإ فُا أبــــــــايٞ                       

ال أطاص ٚال أطٚص ـــــــــ ٖذــضت ف                                        

 ا            ـــت سٞـــــٍ َا رّــــــــــــــــ  ٚيغت بغائ    

 2ر أّ صنب األَريــــــــــــ أعاص اجلٓـ                                                         
, ال سيما  البيت األخًن أٌف ابن زاغوا كاف ال يهتٌم باألحداث السياسٌية, كتكشف ىذه األبيات

كييشعري برتٌدم , كىو ما يينمي بفساد الواقع, كدكاـ الٌسركر على قلبو, كأنٌو كاف يعتربي ذلك سبب أنسو
اهبة الواقع , كقناعة ابن زاغوا بعجزه عن الٌتغيًن, األكضاع السياسٌية .  ك٠ني

كمن ىؤالء  ٤ند الفقيو أ٘ند بن ٪ني  , ك٠نانبة الٌسالطٌن, كىكذا جنح الكثًن من الفقهاء إٔب العزلة
الونشريسي  الذم استدٌؿ ٟنذا الٌرأم بعبارة اٞنقٌرم اٛنٌد اليت نعى فيها طريقة اٞنتأٌخرين ُب الٌتهافت 

سار قد ك. 4((كاعلم أٌف شٌر العلماء علماء الٌسالطٌن )):قاؿ فيها اليت  ك ,3على الوظائف الٌسلطانٌية
 الفقهاء من عزكؼ إٔب ظاىرة  يشًني  الونشريسيفهاىو أ٘ند بن ٪نٍن, فقهاء آخركف على ىذا اٞننواؿ

كقد بالغ أكثر اٞنؤٌلفٌن من أصحابنا كغًنىم ُب الرٌتىيب كالٌتحذير )):منصب القضاء حيي قاؿتوٌٕب 
كالٌنفور , كرٌغبوا ُب اإلعراض عنها, كشٌددكا ُب كراىة الٌسعي فيها, من الٌدخوؿ ُب كالية القضاء

حٌّت تقٌرر ُب أذىاف كثًن من الفقهاء كالٌصلحاء أٌف من كٕب القضاء فقد سهل عليو دينو , كاٟنرب منها
 كبسبب إعراض الفقهاء عن منصب القضاء ٛنأ الٌسالطٌن إٔب .5((كألقى بيده إٔب الٌتهلكة, 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 19ص, اٞنصدر نفسو-  1
.  61-60ص ص, كفاية احملتاج, أ٘ند بابا التنبكيت- 2
. 481ص2ج, اٞنعيار , الونشريسي- 3
. 481ص2 ج,اٞنصدر نفسو- 4
. 40ص, ةالواليات كمناصب اٜنكومة اإلسالميٌ , الونشريسي- 5
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 اٜنسناكم إبراىيم بن يوسف ين سليماف الفقيوفقد جاء ُب ترٗنة , إكراىهم عليو
 .1اٛنماعة قضاء على أيٍكرهى أنٌو  (ىػ877ت)البجائي

فعبد الٌر٘نن ,  سلوكا متوارثا كافكعدـ توٌٕب الوظائف, اعتزاؿ الفقهاء للٌسالطٌنك٬نكن القوؿ أٌف 
قد . 2((ال يعرفوف اٞنلوؾ كال يرتٌددكف على أبواب قصورىم)):الٌثعاليب الذم كصف شيوخو ببجاية بأٌّنم

.  3كٓب يقبلو إالٌ مضطرا,  رفضوبادر إٔبعندما عيًرض عليو منصب القضاء ؼ ,ـحذا حذكه
تولٌية الٌسالطٌن , كقد يكوف من اآلثار السلبٌية اليت خٌلفها إعراض الفقهاء عن الوظائف الٌسلطانٌية

ُب ظٌل استمرار عزكؼ الفقهاء الٌناهبٌن عن توٌٕب ىذه , كأصحاب الكفاءات احملدكدة, للجٌهاؿ
أم -كمن تصٌرفاهتم أيضا)):ك٣ٌنن ترجم ٟنذه الظٌاىرة  صاحبي اٞنعيار اٞنعٌرب عند قولو, الوظائف

 كالشهادة كالفتول القضاء من الشرعية اٞنناصب تولية ُب العلماء على اٛنهَّاؿ تقدٙب- الٌسالطٌن
 . 4((كاٜنسبة كاٝنطابة كالتوثيق

ك أرسل رسالة إٔب حسن أغا , رفض الٌشيخ عمر الوزٌاف منصب القضاء, كُب العهد العثما٘ب
خصوصا , بسبب كشاية الٌناس بالقاضي إف عدؿ, يشرح لو فيها ما يكتنف ىذه الوظيفة من اٞنخاطر

. 5مع انقساـ أىإب قسنطينة
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.186-185ص ص, النيل, التنبكيت- 1
 .25ص, اٛنوانب اجملهولة من ترٗنة حياة اإلماـ أ٘ند بن ٪ني الونشريسي, اٞنهدم البوعبدٕب - 2
. نفس الٌصفحة, اٞنرجع نفسو- 3
. 492ص2ج, العيار, الونشريسي- 4
. 109ص,- العهد العثما٘ب–اٛنزائر ُب الٌتاريخ , سعيدك٘ب كاٞنهدم بوعبدٕب- 5
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 *عبز ايهضِٜ املػًٝٞ ٚأمحز بٔ ٜٛعف املًٝاْٞ ٚمماصعتُٗا يًّغًط١ ايغٝاع١ّٝ*

ال ,  إٌف ٣نارسة الٌسلطة السياسٌية عند فقهاء اٞنغرب األكسط ُب القرنٌن الٌتاسع كالعاشر اٟنجريٌن
كالذم ًٌب تناكؿ بعض ,  ال سيما القرف الثٌامن اٟنجرم, ٬نكن مقارنتها بتجربة الفقهاء ُب فرتات متقٌدمة

.  ك ١نٌمد اٞنقٌرم اٛند , ك١نٌمد بن مرزكؽ, أعالمو كعبد الٌر٘نن بن خلدكف
 :(ـ16-15/ىػ10-9 )أسباب تقهقر الّدكر الّسلطوم لفقهاء القرنين -

, ذلك إٔب اضطراب الوضع السياسي خالؿ ىذه الفرتةتقهقر الٌدكر الٌسلطوم لفقهاء ٬نكن عزك 
ييضاؼ إليو ضعف شخصٌية فقهاء ىذه الفرتة بسبب اٞنؤثٌرات ,  كغموض اٞنشهد السياسي كضبابٌيتو
. اليت ًٌب التطٌرؽ إليها ُب الفصل األٌكؿ

كاليت قضى , كاّنيار صرح دكيالهتم, كاف بإمكاف ىؤالء الفيقهاء أف يستغٌلوا ضعف الٌسالطٌن
كما أٌف الٌظركؼ كانت مواتيةن لتكرار ْنربة عبد اهلل بن . على رمقها األخًن اٟنجـو اإلسبا٘ب الكاسح

كظهور عناصر متحٌمسة للجهاد كاألندلسيٌن , خصوصا مع تفٌشي ظاىرة الٌرباطات, 1ياسٌن
ال يرقى إٔب أف يقارف بأدكار , كمع ذلك كاف الٌدكر الذم لعبو الفقهاء ُب ىذا الٌصدد باىتا. كالعيثمانيٌن
ىو ظهور الفكر , كالٌتخٌلف عن أداء األدكار, كلعٌل أحد أسباب ىذا الرٌتاجع ُب اٞنستول. من سبقهم

 .3كىو أحد ٢نٌلفات العقيدة األشعريٌة, 2الٌصوُب االنعزإب ُب صورتو اٛنربيٌة اٞنبالغة ُب االستسالـ للقدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قياـ دكلة اٞنرابطٌن ,  حسن أ٘ند ١نمود؛168-164ص ص, اٞنسالك كاٞنمالك, البكرم:ينظر حوؿ ْنربة عبد اهلل بن ياسٌن- 1
. 122-117ص ص , (ت.د), دار الفكر العريب:القاىرة, "صفحة مشرقة  من تاريخ اٞنغرب ُب العصور الوسطى"

 على من  ١نٌمد بن يوسف السنوسي ُب الردٌ عقيدة بعض اٞنؤٌلفات اليت صرٌح مؤٌلفوىا بنفي تأثًن األسباب ؾنستشف ذلك من خالؿ- 2
 أبيات إبراىيم الٌتازم  ُب كما سا٨نت, كال شٌك أٌف عقائد السنوسي كانت ىي مرجع فقهاء تلك الفرتة, أثبت تأثًن األسباب العاديٌة

كقد قاؿ فيها بعد أف ذكر مراده من ,  ُب رسوخ ىذا الفكرقصيدتو  اٞنراديٌة اليت اعتىن بشرحها كتدريسها الكثًن ٣ٌنن جاء بعده كالصٌباغ
: اٞنؤب

  ٚصزقٞ يف األسٛاٍ ٚايفعٌ ٚايكاٍ            ٚإعكاط تزبريٟ ٚسٛيٞ ٚقٛتٞ                           

عبد : ٓنقيق, دار الغرب اإلسالمي, ثبت الوادم آشي, الوادم آشي: ينظر.كتدبًنه, فقد جعل أعظم مطالبو من اٞنؤب أف تسقط إرادتو
. 115ص2 ج,تاريخ اٛنزائر الثقاُب؛ 327ص, ـ1983, منشورات اٛنمعٌية اٞنغربٌية للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر, اهلل العمرا٘ب

. 308ص, الفرؽ الكالمٌية اإلسالمية,  علي عبد الفٌتاح اٞنغريب؛81-80 ص ص8ج, , ٠نموع الفتاكل, ابن تيمٌية- 3
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ال سيما فقهاء , يضاؼ إٔب ذلك خوؼ فقهاء اٞنغرب األكسط من تكرار ْنربة من سبقهم من الفقهاء
 .القرف الثٌامن اٟنجرم

كقد اقتصرنا على , كحاكلوا فرض أنفسهم, كمع ذلك ٤ند أٌف بعض الفيقهاء قد عاكسوا التيار
إذ أٌّنما قد مارسا , كأ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب, اثنٌن من ىؤالء الفيقهاء؛ ك٨نا ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي

أٌما الثٌا٘ب فهو . قد أثبت كفاءتو العلمٌية, فاألٌكؿ ىو فقيو بالٌدرجة األكٔب. الٌسلطة كثارا على الواقع
كإذا كاف اسم عبد الكرٙب . كقد قيل أنٌو ٗنع بٌن الٌشريعة كاٜنقيقة, لو مشاركة ُب الفقو, صوُبه بامتياز

كال بأس بذكر أىم معآب . فإٌف اٞنليا٘ب قد ارتبط اٚنو مع العثمانٌيٌن, اٞنغيلي قد ارتبط مع يهود توات
.  التجربة السياسية ٟناذين الفقيهٌن
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ُّز بٔ *  * ٖــ909عبز ايهضٜـــــِ املػٝــًٞ تذل
كبرع ُب ٓنصيل , نشأ بتلمساف, أحد فقهاء القرف الٌتاسع البارزين, يعترب ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي

ك اٌتصل بالٌشيخ عبد الٌر٘نن , ٍبٌ رحل إٔب َناية, بتلمساف فأخذ عن ١نٌمد بن أ٘ند اٛناٌلب, العلـو
فلـز الٌشيخ ٪نٍن , 1 انتقل إٔب  توات كاستقٌر هباكأخًنا, فأخذ عنو التصٌوؼ كالقراءات كالٌتفسًن, الٌثعاليب
كىكذا سا٨نت رحالتو العلمٌية , كعلـو اٜنديي, كعلـو الٌلغة, حٌّت ٕنٌكن من الفقو اٞنالكي, بن يٌدير
كيرل ناصر الٌدين سعيدك٘ب أٌف خركجو من . 2كمشاربو الفكريٌة, ُب اٌتساع مداركو العلمٌية, اٞنتكٌررة

تلمساف لو عالقة مباشرة ّنحنة اإلماـ أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي الذم اهٌتمو اٞنتوٌكل بالٌتآمر عليو 
. 3كىو اٜنادث الذم كاف ذا تأثًن عميق ُب شخصٌيتو, ـ1469/ىػ874

كالذم تصفو معظم كتب الرٌتاجم إضافة , ىكذا تكٌونت شخصٌية ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي
ككاف ر٘نو اهلل مقداما على )):فالٌتنبكيت يقوؿ عنو, إٔب العلم كالٌصالح كالٌديانة بالٌشجاعة كاإلقداـ

أٌما ابن مرٙب ُب .4((جدلٌيا نظٌارا ١نٌققا, ١نٌبا ُب السٌنة, فصيح الٌلساف, جرمء القلب, جسورا, األمور
يسعى إٔب ,  إضافة إٔب ذلك كاف اٞنغيلي5.((كاف ال ٫ناؼ ُب اهلل لومة الئم)): فيذكر أنٌو البستاف

تنبيو الغافلين عن مكر الملّبسين بدعول  « كقد أٌلف كتابو, إصالح اٞننظومة الصوفٌية ُب عصره
كيظهر من عنوانو أنٌو أيٌلف للرٌد على أدعياء , كىو الكتاب الذم ال يزاؿ مفقودا, » مقامات العارفين

. 6كالذين أٌنذكىا سٌلما للوصوؿ إٔب اٛناه كالٌثراء, الوالية
:  ثورتو األكلى على يهود توات

كاليت كانت أكضاعها تشهد تدىورا كبًنا بسبب عيي , استقٌر عبد الكرٙب اٞنغيلي ببالد توات
بسبب , كعظيم أمرىم, كازدياد نفوذ اليهود الذين أحدثوا هبا البيع, العرب ُب كدياف الٌساحل الٌشمإب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 661-657ص ص1ج, تعريف اٝنلف, اٜنفناكم- 1
, اٞننهج الٌدعوم لإلماـ اٞنغيلي, ؛ حاج أ٘ند نور الٌدين40-18ص ص ,الفقيو اٞنصلح ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي, أ٘ند اٜنمدم- 2

. 28 -26ص ص 
دار الغرب :بًنكت, 1ط, -تراجم مؤٌرخٌن كرٌحالة كجغرافٌيٌن–من الرٌتاث الٌتار٫ني كاٛنغراُب للمغرب اإلسالمي , ناصر الٌدين سعيدك٘ب- 3

. 267-266ص ص ,ـ1999 , اإلسالمي 
. 577ص, النيل, التنبكيت- 4
. 397,البستاف  ,ابن مرٙب- 5
. 108ص5ج,اإلعالـ, الٌسمالٕب- 6
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كشاركوا ُب تأجيج , كامتلكوا الٌرقيق, ـ يلتزموا ّنا يوجبو عقد الذٌمةؿؼ,  مساندة  شيوخ القبائل
٣نٌا جعل الفقيو ١نٌمد بن عبد ,  1كٓب تكن ٟنم عالمة ٕنٌيزىم عن باقي اٞنسلمٌن, الٌصراعات بٌن القبائل

, ك خالفو الفقيو عبد اهلل العصنو٘ب, كييفيت بوجوب ىدـ كنائسهم, الكرٙب اٞنغيلي يعلن الٌثورة عليهم
كىكذا انقسم فقهاء اٞنغرب اإلسالمي إٔب فريقٌن؛ فريق يؤٌيد , الذم رأل عدـ جواز ىدـ كنائسهم

إاٌل أٌف ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي قد حظي بأكرب , اٞنغيلي كآخر يقف ُب صٌف عبد اهلل العصنو٘ب
ك ١نٌمد , 3كالفقيو التنسي , 2كمن بٌن اٞنؤٌيدين للمغيلي الٌشيخ  إبراىيم الفجيجي , عدد من اٞنؤٌيدين

. 5ك١نٌمد بن يوسف السنوسي, 4الرٌصاع
  7.كالٌشيخ أبو زكرياء بن أيب الربكات , 6أٌما التيار اٞنخالف للمغيلي  فيمثٌلو الٌشيخ ابن زكرم

توٌجو إٔب فاس عند الٌسلطاف , كيضفي على جهاده ضٌد اليهود صبغة شرعٌية, كحٌّت يشرح اٞنغيلي موقفو
ك ال تأييد حاشية الٌسلطاف من , لكٌنو ٓب يستطع كسب تأييده, الٌسعدم ١نٌمد الٌشيخ الوطٌػٌاسي

. الفقهاء
مستغال حادثة , أعلن اٞنغيلي ثورتو األكٔب ضٌد يهود توات (ـ1477/ىػ882) كُب عاـ 

كقضى , فاكتشف اٞنغيلي أمره, كجعل يستهٌن بشعائر اهلل, اليهودم اٞنهاجرم الذم اٌدعى اإلسالـ
ك أجالىم عن . ملزما ٟنم الذٌلة كالٌصغار, كيشرع ُب ىدـ بًيع اليهود, ليحٌرؾ ٗنوع سٌكاف توات, عليو

كأسند إٔب , كأصبح ىو مدبٌر شؤكف بالد توات, كقضى على نفوذ القبائل اٞنتواطئة معهم, بالد توات
, غًن أٌف إجالء اليهود قد أٌدل إٔب ضرب اٜنركة الٌتجاريٌة بتوات, ابنو عبد اٛنٌبار مهٌمة تأمٌن البالد

.  8لتعيش البالد مرحلة ركود اقتصادم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 249-235ص ص2ج,اٞنعيار,  الونشريسي- 1
. 243ص2ج ,اٞنصدر نفسو-  2
. 216ص2ج,اٞنصدرنفسو- 3
. 199-171ص ص ,اٞنرجع الٌسابق, ؛ سناء عطايب كاقع اليهود ُب اٞنغرب األكسط231-229 ص ص2ج ,اٞنصدر نفسو- 4
. 252ص2ج, اٞنصدر نفسو- 5
. 219ص2ج, اٞنصدر نفسو- 6
. 231ص2ج,اٞنصدرنفسو-  7
. 132-112ص ص, الفقيو اٞنصلح, أ٘ند اٜنمدم- 8
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: جولة المغيلي في بالد الّسوداف الغربي
كيأمرىم , ككاف ينصح كالة األمور, دخل اٞنغيلي بالد أىر كدخل بالد تكدة كاجتمع بصاحبها

كقد استغٌل اٞنغيلي تواجده بالٌسوداف الغريب حيي  , ك٪نرتمونو, كما كاف ملوؾ إفريقيا يستفتونو, بالعدؿ
كانتفعوا بو ٍبٌ دخل بالد كنو ككشن من بالد الٌسوداف كاجتمع بصاحب كنو كاستفاد , أقرأ أىل تكدة

كقٌرر , كاألمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر, ككتب رسالة ُب أمور الٌسلطنة ٪نٌضو على اتٌباع الٌشرع, عليو
كاجتمع بسلطاّنا ساسكي , ٍبٌ رحل لبالد الٌتكركر؛ فوصل إٔب بلدة كاغو, ٟنم أحكاـ الٌشرع كقواعده

. 3كأٌلف لو تأليفا أجابو فيو عن مسائلو, 2كجرل على طريقتو من األمر باٞنعركؼ, ١1نٌمد اٜناج
: رجوعو إلى بالد توات 

كالذين عادكا إٔب , عندما كاف اٞنغيلي بكاغو بلغو نبأ مقتل ابنو عبد اٛنٌبارعلى أيدم اليهود
كطلب من الٌسلطاف القبض على أىل , انزعج اٞنغيلي من ىذا اٝنرب. كلقوا مساندة شيوخ القبائل, توات

كأنكر عليو الٌشيخ أبو احملاسن ١نمود بن عمر إذ أٌّنم ٓب يفعلوا , فقبض عليهم, توات الذين بكاغو
. 4ٍبٌ رحل إٔب بالد توات, كأمر بإطالقهم, فرجع عن ذلك, شيئا

: ثورة المغيلي الثّانية على يهود توات
لكٌن بالد توات كانت قد شهدت الكثًن من , أعلن اٞنغيلي الٌثورة على اليهود من جديد

كأتباع اٞنغيلي قد ضعفت , فاليهود عادكا إٔب توات, كاليت أضحت ُب غًن صاّب اٞنغيلي, اٞنتغًٌنات
كما أٌف األيمراء اٞنعادين للمغيلي قد نالوا , بعد أف تعطٌلت الٌتجارة ببالدىم,  كتراخت ٨نمهم, عز٬نتهم

فلم يكن منو إالٌ إّناء , كهبذا انتهت الٌثورة الثٌانية دكف ما كاف يطمح إليو اٞنغيلي, تأييد الوطٌاسيٌن
. 5الٌصراع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كأصبح  األسقيا ١نٌمد أحد , سكنت عائلتو حوؿ الٌنيجر األكسط كامتزجت ُب قبيلة صنغام, سراكوٕب األصل, األسقيا ١نٌمد األٌكؿ- 1

كقد حاكؿ , ـ لتبدأ مرحلة األسقيٌن1493إٔب أف استؤب األسقيا ١نٌمد على العرش  سنة , الضٌباط البارزين ُب جيش األمًن سين علي 
اٜنضارة العربٌية , عبد القادر زباديٌة: ينظر. ـ1528إٔب أف خلع من اٜنكم سنة  , إضفاء الشرعٌية على سلطانو بكسب تأييد الفقهاء

. 159 -154ص ص, ـ1989 ,اٞنؤٌسسة الوطنٌية للكتاب:اٛنزائر, دراسات كنصوص, كالٌتأثًن األكريب ُب إفريقيا الغربٌية جنوب الٌصحراء
. 308ص, معجم أعالـ اٛنزائر, عادؿ نويهض- 2
. 191-160ص ص, اٞنرجع الٌسابق , عبد القادر زباديٌة- 3
. 577ص, النيل, التنبكيت- 4
. 60-59ص ص, ّنج الدعوم عند ١نمد بن عبد الكرٙب اٞنغيليآب, اٜناج أ٘ند نور- 5
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نزع الٌشيخ  إٔب حياة العزلة , كعودة اليهود إٔب توات كانقالب أىلها عليو, كبعد مقتل كلد اٞنغيلي
. 1( ـ1497/ ىػ909)كاليت توُب هبا سنة ,  ُب كادم الربامكةبزاكيتو

: 2تراث المغيلي في مجاؿ السياسة
كىي , تاج الّدين فيما يجب على الملوؾ كالّسالطينخٌلف لنا عبد الكرٙب اٞنغيلي كتاب 

كيصٌور لو خطورة اإلمارة بقولو , ٪نٌضو فيها على العدؿ كاجتناب الظٌلم, رسالة كتبها إٔب سلطاف كنو
, 3((كإف جار ذُنو اٟنول بقطع أكداج الٌتقول, بقطع أكداج اٟنول, إف عدؿ األمًن ذُنتو الٌتقول)):

كأصل كّل بلّية احتجاب الّسلطاف عن )):كختم كٌل فصل بعبارة . كقد كتبها بأسلوب كعظي
فهي تكشف أحواؿ دكلة سنغام , كأجوبة المغيلي عليها, أسئلة األسقيا محّمد كأٌما 4((.الرعّية

كيالحظ من , كأىٌم األمور اليت كانت تشغل باؿ األسقيا, خالؿ الٌنصف الثٌا٘ب من القرف الٌتاسع 
كما يظهر أنٌو كاف متحٌفظا ُب , خالؿ أجوبة اٞنغيلي مدل اٌطالعو على أكضاع الٌسوداف الغريب

ك٬نكن اعتبار كتاب تاج . 5خشية أف يٌتخذىا األسقيا كسيلة لتحقيق أىدافو كمآربو التوسعٌية, أجوبتو
حيي أٌّنا , كأجوبة اٞنغيلي على أسئلة األسقيا من الكتب الٌنفيسة ُب ٠ناؿ السياسة الشرعٌية, الٌدين

. 6قد صقل معارفو بتجربة سياسٌية طويلة, تعكس نظرة فقيو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 136ص, الفقيو اٞنصلح, أ٘ند اٜنمدم- 1
 .122-62ص ص, ّنج الٌدعوم عند ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيليآب,  حاج أ٘ند نور الٌدين- 2
دار ابن :بًنكت, 1ط, ٓنقيق ١نٌمد خًن رمضاف يوسف, تاج الٌدين فيما ٩نب على اٞنلوؾ كالٌسالطٌن, ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي- 3
. 16ص,  ـ1994,حـز
١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي , ترٌدد احملٌقق ١نٌمد خًن رمضاف يوسف بٌن كوف ىذه العبارة من زيادات الٌناشر أك أٌّنا ٣نٌا خطٌتو يد اٞنؤٌلف- 4
. 18- 16ص ص, تاج الٌدين,

. 191-59 صص, اٜنضارة العربٌية كالٌتأثًن األكريب, عبد القادر زبادية- 5
, (ـ1503-1465/ىػ909-870)الفكر السياسي عند الٌشيخ اٞنغيلي كدعوتو اإلصالحٌية بتوات كالٌسوداف الغريب, ياسٌن شباييب- 6

.  87-41ص ص, 2007, كلٌية العلـو اإلنسانٌية كاٜنضارة اإلسالمٌية: جامعة كىراف, رسالة ماجستًن
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 1(ـ 927ٙت)أمحز بٔ ٜٛعف املًٝاْٞ

أخذ عن أ٘ند بن زٌركؽ كأعالـ , دفٌن مليانة, ىو أ٘ند بن يوسف الرٌاشدم نسبا كدارا
, كقد أخذ عنو الكثًن من الفقهاء تعاليم طريقتو, ٍبٌ أقاـ زاكية برأس اٞناء ُب قلعة بين راشد, 2تلمساف

ك٣ٌنن أخذ عنو أ٘ند بن موسى اٛنزكٕب؛ الٌرجل الٌصاّب اٞنشهور , 3كاليت ىي امتداد للٌطريقة الٌشاذلٌية 
. 4كما تاب على يديو خلق كثًن, كقد قصد زاكيتو الزٌكار من كٌل حدب كصوب. بالٌسوس األقصى
. 5ك نسبت إليو فرقة اليوسفٌية, حٌّت بلغت شهرتو بالد اٞنغرب األقصى, كىكذا ذاع صيتو

أصبح لزاكيتو  اليد الٌطؤب على قادة الٌدكلة كقضاهتا بإقليم بين , كعظمت غاشيتو, كٞنٌا كثر أتباعو
كما أضحت زاكيتو حرما آمنا ال تصلو أيدم , كال ٫نالف لو القائد أمرا, فال يرٌد لو القائد طلبا,  راشد

كال ييتعٌقب هبا من ٛنأ إليها فارا من اٛنناة كاٞنظلومٌن, الٌلصوص
ك قاـ الٌشيخ ّنحاربة اٞننكرات بقلعة . 6

كيأٌب على رأسها اٞنغاـر , ال سيما مظاىر الظٌلم اٞنسٌلطة على رقاب السٌكاف, بقلعة بين راشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كربح الٌتجارة كمغنم الٌسعادة فيما , كتاب بستاف األزىار للصٌباغ: من بٌن اٞنؤٌلفات اليت خٌصت أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب بالرتٗنتو-  1

ٓنت رقم , توجد نسخة منو باٝنزانة الوطنٌية باٛنزائر, يتعٌلق بأحكاـ الزٌيارة إٔب ضريح الوٕب الٌصاّب سيدم أ٘ند بن يوسف دخيل مليانة
, 1427رقم, توجد نسخة منو باٝنزانة العاٌمة بالرٌاط, ٞنؤٌلف ٠نهوؿ, ككتاب مناقب سيدم أ٘ند بن يوسف الرٌاشدم اٞنليا٘ب, 928

. حملٌمد حاج صادؽ, ككتاب مليانة ككلٌيها سيدم أ٘ند بن يوسف
اٞنوسوعة , ٓنقيق ١نٌمد ٘نزة الكتا٘ب, سلوة األنفاس ك١نادثة األكياس ّنن أقرب من العلماء كالٌصلحاء بفاس, ١نٌمد بن جعفر الكتا٘ب- 2

ص , تاريخ اٞندف الٌثالث, عبد الٌر٘نن اٛنيالٕب, 842ص2ج, لقط الفرائد, ؛ أ٘ند ابن القاضي13ص2ج,الكتانٌية لتاريخ فاس
. 305-302ص
كقد ساح , "ال خًن ُب رجل ٓب ٩نل" كبالقوؿ اٞنأثور, "سيحو تصٌحو"الطٌريقة الٌشاذلٌية تتطٌلب من أتباعها السياحة عمال ُنديي - 3

؛ الطٌاىر 85ص, مليانة ككلٌيها سيدم أ٘ند بن يوسف, ١نٌمد حاج صادؽ:ينظر. أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب أكثر من ٙنسة عشر سنة
, ـ16-15/,ىػ10-9طريقة أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب الرٌاشدم بٌن ثنائٌية التصٌوؼ العرفا٘ب السيٌن كالطٌريقة الصوفٌية اإلصالحٌية ؽ, بونايب

 . 400-391ص ص, 2011 ديسمرب 06, جامعة معسكر, 6العدد , ٠نٌلة الٌدراسات كالبحوث ُب اجملتمع كالٌتاريخ, اٞنواقف
. 6 , 5كرقة, بستاف األزىار, الصٌباغ- 4
كتزٌعمها رجل يقاؿ لو أ٘ند بن عبد اهلل , قالت بنبٌوة أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب, اليوسفٌية أك الشراقة فرقة ظهرت باٞنغرب األقصى-  5

كقد أشار الفقهاء على الٌسلطاف الغالب بالٌلو الٌسعدم ُنسم , كأجالؼ العرب كأىل األىواء من اٜنواضر, فاتٌبعو كثًن من الغوغاء, اٞننزكٕب
, دكحة الٌناشر, ؛ ابن عسكر165ص1ج, درٌة ااٜنجاؿ,  ابن القاضي:ينظر. كقتل آخرين, فسجن ٗناعة منهم, ماٌدة فساد ىذه الطٌائفة

. 50ص5ج, ؛ االستقصا 125-124ص ص
. 34-33ص ص,1ج,تاريخ الٌدكلة الزيانية, ٢نتار حسا٘ب - 6
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إٔب غًن ذلك من التصرفات اليت جعلت أحد مريدم الٌشيخ كُب حضور  قائد , كاٞنكوس, الٌسلطانٌية
. 1كىراف يقوؿ عن سلطة بين زياف أٌّنا سلطة يهود 

كبذلك تعٌرض الٌشيخ ُب , كال قادة مدينة كىراف, سالطٌن بين زياف, ٓب تعجب تصٌرفات اٞنليا٘ب
كمع ذلك فقد كاف الٌسلطاف الزيا٘ب كعٌمالو ٫نشوف من أ٘ند بن يوسف . حياتو لكثًن من اٞنضايقات

. ((آه رجل بأرض ىوارة ٫نشى منو اٞنلك)): حيي كتب قائد كىراف لألمًن أيب عبد اهلل الزيا٘ب, اٞنليا٘ب
 2.((ابعثو إٌٕب أك اقتلو)):كعلى إثر ىذا اٝنطاب كتب األمًن إٔب القائد 

, ٍبٌ سجن ثانيا ُب عهد الٌسلطاف أيب ٘نو, 3تعٌرض اٞنليا٘ب للٌسجن  أيٌاـ أيب عبد اهلل الثٌابيت
, كىرب أبو ٘نو إٔب كىراف, إٔب أف دخل اٞنسعود حاركا على أخيو, كالذم أراد أف ينزؿ بو أشٌد العقوبة

كقد أكرد الصٌباغ نصا يصٌور مدل الٌنفرة اليت كانت بٌن اٞنليا٘ب كسلطة بين . 4فخرج الٌشيخ من الٌسجن
فقاؿ سعيد , فقًدـ قائدىا يسٌلم على الٌشيخ, أٌف الٌشيخ ذىب لوىراف مع الفقراء)): بين زياف فيقوؿ

غضب قائد (. ( » ىذه الٌسلطنة ليست بسلطنة أك ٥نو ىذا الكالـ« :أغراب كىو أحد مريدم الٌشيخ
كبذلك , فكتب لألمًن أيب عبد اهلل الزيا٘ب ُب تلمساف ٪نٌرضو على اٞنليا٘ب, كىراف من ىذه الكلمة

غًن أٌف ابن أيب , صدر األمر إٔب قايد بين راشد كىو أ٘ند بن أيب غاٖب بأف ينزؿ بالٌشيخ أشٌد العقوبة
لقد كاف كقع ىذا . ((ارٓنل من كطنهم )):كقاؿ لو , غاٖب أطلع  الٌشيخ على أمر أيب عبد اهلل الزيا٘ب

كيتجٌلى ذلك من خالؿ دعائو على كىراف حيي قاؿ ُب دعائو عليها , اٝنرب صادما لنفسٌية اٞنليا٘ب
. 5((شٌوشونا شوشهم اهلل من الرٌب كالبحر)):

: عالقة أحمد بن يوسف الملياني بالعثمانّيين
, 6كاف  اٞنليا٘ب كمريدكه يقفوف معهم موقف اٞنساند,  ٞنٌا دخل العثمانيوف أرض اٞنغرب األكسط

كاليت شهدت ميالدىا , كيذكر الصٌباغ  نصا يبٌٌن بدايات العالقة بٌن العثمانيٌن كزاكية اٞنليا٘ب, 6اٞنساند
أٌف الٌشيخ كاف بكرشتل قبل  )):؛ يقوؿ الصٌباغقميالدىا منذ أيٌاـ الٌشيخ أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب  نفسً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 34-33ص ص, تاريخ الٌدكلة الزيا٘ب,  ؛ ٢نتار حسا٘ب 20كرقة, بستاف األزىار, الصٌباغ- 1
. 74ص1ج,طلوع سعد السعود , اٞنزارم- 2
. 102ص, مليانة ككلٌيها سيدم أ٘ند بن يوسف, ١نٌمد حاج صادؽ- 3
. 11كرقة , بستاف األزىار, الصٌباغ- 4
. 236-235ص ص ,الٌرحلة القمريٌة, ابن زرفة؛ 20كرقة , اٞنصدر نفسو-  5
. 461ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, أبو القاسم سعد اهلل- 6
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 الرٌتكي قدـ ُب سفينة ُب البحر كرسا بالقرب من 1كأٌف عرٌاجا, أخذ الٌنصارل كىراف أعادىا للمسلمٌن
سر :"فقاؿ اٞنرٌاكشي لعراج , ككاف مع عرٌاج رجل مرٌاكشي قد حبسو معو ُب البحر لشجاعتو, كرشتل

" إف أخرج على ما ُب ضمًنم فأنا أتربٌؾ بو:"فقاؿ عرٌاج ". بنا ٟنذا الٌشيخ نتربٌؾ بو ألٌف لو بركة عظيمة
أنت عزمت على :"ففرح هبم كقاؿ لعرٌاج قبل أف يتكٌلم , فذىب عرٌاج كأصحابو فسٌلموا على الٌشيخ.

. 2((كطلب عرٌاج الٌدعاء من الٌشيخ فدعا لو...فعقد عرٌاج يديو كقٌبل رجلي الٌشيخ". الغدر بأصحابك
فقد قاؿ  بعض أصحاب اٞنليا٘ب , كانت زاكية اٞنليا٘ب ٓنظى باحرتاـ كبًن من قبل العثمانيٌن

فإٌف الرٌتؾ إذا , ال ٔنافوىم:))فقاؿ( ( إنٌا ٦ناؼ)): لوطن ىوارة3لشيخهم حٌن قدـ عركج كاإلسكندر
. 4((رأكنا يذكبوف كما يذكب اٞنلح ُب اٞناء

كيتجٌلى ذلك ُب مسا٨نة أتباعو ُب اٛنهاد , كىكذا توٌطدت عالقة زاكية اٞنليا٘ب بالعثمانيٌن
بٌن  األتراؾ , حيي استشهد الكثًن منهم ُب إحدل اٞنالحم اليت كقعت ُب قلعة بين راشد, معهم

ك٣ٌنن استشهد يومها كالد الصٌباغ صاحب , كالٌنصارل كقت حلوؿ إسحاؽ الكورسيكي بالقلعة اٞنذكورة
, بادر خًن الٌدين بإرساؿ ىديٌة إٔب أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب, كبعد استشهاد عٌركج , "بستاف األزىار"

 حكمك ال ٩نرم إفٌ ):ك جاء ُب أحد رسائلو إٔب خًن الٌدين, كالذم كاف يراسل خًن الٌدين كيدعو لو 
كإف خالفتم , فإف رىبتم أحسنتم, كال على نسلهم, كال على من تعٌلق بنا, كال على نسلنا, علينا

.  5(عوقبتم
كجعلوا أبناءه يتوارثوف منصب إمارة ركب , ٓب يتنٌكر العثمانٌيوف ٜنليفهم فقاموا ببناء ضريح لو

 . 6كمنحوا أحد تالمذتو منصب نقيب أشراؼ اٛنزائر, اٜناج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. يقصد بو عٌركج-  1
. 19كرقة , بستاف األزىار, الصٌباغ - 2

Jacques Berque ,  L’Intérieur Du Maghreb–XV-XIX siécle   , paris: Gallimard , 1978, 
P75. 

 بعد استشهاده ُب قلعة بين راشد إسحاؽ  اإلسكندرخلف,  بن يعقوب  أخو عٌركج كخًن الٌدينإسحاؽاإلسكندر ىو أحد خواٌص - 3
. ظ109 كرقة,2603رقم, اٞنكتبة الوطنٌية, غزكات عٌركج كخًن الٌدين, ٠نهوؿ.  مصًن اسحاؽسليلقى نف

 .36كرقة,  اٞنصدر الٌسابق, الصٌباغ-  4
. 105ص, مليانة ككلٌيها سيدم أ٘ند بن يوسف, ١نٌمد حاج صادؽ- 5
عدد , األصالة, أضواء على تاريخ اٛنزائر ُب العهد الرٌتكي من خالؿ ٢نطوط الٌثغر اٛنما٘ب ُب ابتساـ الٌثغر الوىرا٘ب, اٞنهدم بوعبدٕب- 6
. 278ص, 293-273ص ص, 1972, جواف-مام, 2سنة , 8
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فتٌم التطٌرؽ ألىٌم , سٌلط  الباحي الٌضوء على ظاىرة ٣نارسة فقهاء اٞنغرب األكسط للٌسلطة
كاليت ٬نكن إٗناٟنا ُب مكانة الفقهاء الدينٌية , مقٌومات سلطة الفقهاء  ُب القرف الٌتاسع كالعاشر

يضاؼ إليها سلطة الٌرباط , كبركز الفراغات السياسٌية, كضعف سالطٌن اٞنغرب األكسط, كاالجتماعية
ُب ٣نارسة الٌسلطة عن , فيمكن تلخيصها, أٌما عن مظاىر سلطة الفقهاء ُب ىذه اٜنقبة. كالٌشفاعة

, كأسرة الفكوف كآؿ عبد اٞنومن كآؿ باديس  بقسنطينة, طريق األسر العلمٌية؛ كأسرة العقبا٘ب بتلمساف
, كاليت من الفقهاء من اعتزٟنا, كمن اٞنظاىر أيضا ٣نارسة الٌسلطة من خالؿ توٌٕب الوظائف الٌسلطانٌية

حيي قاـ بتتٌبع , كقد أبرز الباحي اٝنلفٌية الٌتار٫نٌية لظاىرة ٣نارسة الفقيو للٌسلطة. كدعا إٔب اعتزاٟنا
كأشار إٔب بعض الفقهاء الذين مارسوا الٌسلطة ُب القرف الثٌامن كابن مرزكؽ , امتدادىا التار٫ني

. كعبد الٌر٘نن بن خلدكف, كاٞنقٌرم اٛندٌ , كسعادة السيٌن , اٝنطيب
فقد كشف الباحي ُب , كُب األخًن كبالٌرغم من تقٌلخ دكر الفقهاء السياسي ُب الفرتة اٞندركسة

كأ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب عن الٌدكر الٌسلطوم الذم مارسو , خضم الرٌتٗنة حملٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي
.  ىاذين الفقيهٌن
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ايفضٌ ايّجايح 

 ِّ َٛقف ايفكٗا٤ َٔ أٖ

 (15ّ/ٖـ9م)ايّٓٛاطٍ ايغٝاع١ّٝ
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 العديد من القضايا (اٝنامس عشر ميالدم)شهد اٞنغرب األكسط ُب القرف الٌتاسع اٟنجرم 

كما اكتوت ُنٌرىا فئات اجملتمع , كاليت ألقت بظالٟنا  على سائر نواحي اٜنياة, كالٌنوازؿ السياسٌية
. اٞنختلفة

كالذين من , كباألخٌخ الفقهاء من أىٌم شرائح ٠نتمع اٞنغرب األكسط, كييعترب رجاؿ الٌدين
. كأدكار بارزة ُب ٠ناهبة الواقع, اٞنفرتض أف يكوف ٟنم موقف من األحداث السياسٌية

٪ناكؿ الباحي ُب ىذا الفصل أف يسربي من خالؿ أىٌم اٞنصادر التار٫نٌية األصيلة منها كالٌدفينة 
كأىٌم األدكار اليت , ك ييربز مواقف الفقهاء منها, على حٌد سواء؛ أىٌم األحداث السياسٌية ٟنذه الفرتة

. عوا هبااضطل
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فإٌف ذلك ال ٬ننع من التطٌرؽ إٔب , إذا كاف من الٌصعب اٜنديي عن اٜنياة السياسٌية ُب قرف ًبريٌمتو
حيي أٗنل أىٌم ,  حاكؿ الباحي تناكؿ القرف الٌتاسع اٟنجرمكقد, أىٌم اٜنوادث السياسٌية فيو

: األحداث كالٌظواىر السياسٌية فيما يلي
: ضعف الٌسلطة اٞنركزيٌة  -1

اٝنامس )عرؼ اٞنغرب األكسط ُب ظٌل الٌدكلتٌن الزيانٌية كاٜنفصٌية خالؿ القرف الٌتاسع اٟنجرم
  .٣نٌا أٌدل إٔب ضعف ىاتٌن الٌدكلتٌن,  الكثًن من الٌصراعات الداخلٌية كاٝنارجٌية(عشر ميالدم

 :ىػ633ضعف الّدكلة الزيانّية - أ
حيي بلغت , ـ تفتقر إٔب دعائم االستقرار1236/ىػ633كانت الٌدكلة الزيانٌية منذ قيامها سنة 

كما شهدت تلمساف حصار . 2 موقعة72 مع العرب حوإب 1حركب مؤٌسسها يغمراسن بن زياف
كقد ضاقت أحواؿ أىإب , ىػ أيٌاـ عثماف بن يغمراسن الزيا٘ب698يوسف بن يعقوب اٞنريين سنة 

كبويع ابنو أبو زياف سنة , كىلك عثماف بن يغمراسن أثناء اٜنصار, 3حٌّت أكلوا اٛنيف, تلمساف
ـ اسرتجاع 1307-ىػ707حاكؿ أبو زياف سنة , 5ىػ706كفور انتهاء اٜنصار سنة  , 4ىػ703

ك خلفو أخوه أبو , ٍبٌ توُب ُب نفس الٌسنة, كىيبتها من كادم ملوية إٔب ضواحي اٛنزائر, سلطاف الٌدكلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتوُب , ىػ633بويع سنة , أٌكؿ من استقٌل بتلمساف من سالطٌن بين عبد الواد, ىو يغمراسن بن زياف بن ثابت بن ١نٌمد العبد الوادم- 1

, الٌتاريخ, ؛ عبد الٌر٘نن بن خلدكف204ص1ج, بغية الرٌكاد, ٪نٍن بن خلدكف: ينظر. ىػ681ُب طريقو إٔب تلمساف عائدا من تونس سنة 
 . 207-206ص ص8ج, األعالـ, ؛ الٌزركلي122-105ص ص7ج
. 454ص2ج, تاريخ اٛنزائر, ؛ اٞنيلي128ص, نظم الدٌر كالعقياف, التنسي- 2
. 127-126ص ص7ج, الٌتاريخ, ابن خلدكف- 3
. 131ص, اٞنصدر الٌسابق, ؛ التنسي127ص7ج, اٞنصدر نفسو- 4
كمن , كاستصفى أموالو,  اٞنليا٘بكاف يوسف بن يعقوب قتل الفقيو العآب أبا عليٌ )):ركل التنٌسي قٌصة رفع اٜنصار عن تلمساف فقاؿ- 5

صًٌنه من ٗنلة اٝنصياف , أنت أخي فلٌما أخذه يوسف بن يعقوب: كاف ربٌاه أبو علٌي اٞنليا٘ب يقوؿ لو, ٗنلة ما أخذ لو خصٌي اٚنو سعادا
دخل اٝنصٌي اٞنذكور على يوسف بن يعقوب , فلٌما كاف يـو األربعاء الٌسابع من ذم قعدة من عاـ سٌتة بعد سبعمائة, اٞنتصٌرفٌن بٌن يديو

فلٌما كصل , كألىل تلمساف الٌلطف, فكاف ذلك لو اٜنتف, فوجأه  بسٌكٌن ُب بطنو, فألقى اهلل ُب قلبو طلب ثأر مواله, كىو نائم
, كفرٌج اهلل على أىل تلمساف, الٌسلطاف أبو يعقوب مات: فدخل عليو خد٬نو كقاؿ لو, كنزؿ َنامع الٌصابرين بلغهم اٝنرب, اٟنزمًنم فاسا

. 134-133ص, اٞنصدر نفسو, التنسي: ينظر((.فبسم اهلل نرجع إٔب بالدنا
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لكٌن ابنو أبا تاشفٌن , فاستطاع خالؿ عشر سنٌن أف يوٌسع نفوذه,  ىػ707 سنة 1٘نو موسى األٌكؿ
 .  2ىػ718ثار عليو كطرده  سنة 

 فشهدت تلمساف تدىورا كبًنا ُب األكضاع .تفاقم ضعف الٌدكلة الزيانٌية كُب القرف التاسع اٟنجرم
كاليت ساىم اٜنفصٌيوف كاٞنرينٌيوف , كذلك بسبب الٌصراعات الٌداخلٌية بٌن أبناء األسرة اٜناكمة, السياسٌية

جعلها ٔنضع ألىوائهم ُب اختيار , ألٌف تدٌخل ىاتٌن األخًنتٌن ُب شؤكف الٌدكلة الزيانٌية, ُب تأجيجها
, كبذلك تزايد عدد الطٌا١نٌن إٔب االستيالء على الٌسلطة, فلم تضبط قضٌية كالية العهد, الٌسالطٌن

  .3كشيوخ القبائل, كاستجالب اٞنرينٌيٌن كاٜنفصٌيٌن, ميستعملٌن أساليب الوشاية
: التدّخل المريني في الّدكلة الزيانّية  -

كابنو  أيب عناف سنة , ىػ737تعٌرضت الٌدكلة الزيانٌية  لغزك اٞنرينٌيٌن أيٌاـ أيب اٜنسن اٞنريين سنة 
 أف يسرتجع سيادتو على الٌدكلة فأحٍن 5٘نو موسى الثٌا٘ب ٍبٌ استطاع الٌسلطاف الزيا٘ب أبو. 4ىػ753
؛ ٍبٌ عاد اٞنرينيوف كتدٌخلوا ُب شؤكف 6لكٌنو فشل, ىػ766ك أرسل جيشا السرتجاع كىراف سنة , رٚنها

حيي نٌصب الٌسلطاف عبد العزيز اٞنريين على تلمساف ,  ىػ801كاستمٌر ذلك إٔب سنة , الٌدكلة الزيانٌية
ق بعدما رأت منو إتٌباع 804إٔب أف قامت الٌدكلة اٞنرينٌية بعزلو سنة, أبا ١نٌمد عبد اهلل بن أيب ٘نو الثا٘ب

كاستمٌر من , فكاف عهده عهد استقرار, ك نٌصبت  ١نٌمد بن خولة على عرش تلمساف, 7سياسة حازمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوم الٌشكيمة ,  كاف صارما يقظا حازما داىية(( :كقد قاؿ عبد الٌر٘نن بن خلدكف أنٌو , ىػ707ىو أبو ٌ٘نو موسى األٌكؿ بويع سنة - 1
فتوُب , ثار عليو ابنو أبو تاشفٌن. ))رٌتب مراسم اٞنلك كىٌذب قواعده, كىو أٌكؿ ملوؾ زناتة, شرس األخالؽ مفرط الٌدىاء, صعب العريكة

 .142-131 ص ص7ج, يخرتٌا اؿ, ابن خلدكف:ينظر.ىػ718مقتوال سنة
. 139ص, نظم الدٌر كالعقياف, ؛ التنسي142-139ص ص7ج, اٞنصدر نفسو- 2
. 21-19ص ص, الٌدكلة الزيانٌية, ؛ ٢نتار حسا٘ب163-161ص4ج, االستقصا, الٌناصرم- 3
, اٛنزائر ُب الٌتاريخ, ؛ رشيد بوركيبة كآخركف154, 146ص, ؛ التنسي161-148ص ص7ج, يخرتٌااؿ, عبد الٌر٘نن بن خلدكف-  4

. 389-384ص ص 
كأقاـ , كاىتٌم بالفقهاء كالٌصلحاء, كأحٍن رسم الٌدكلة بعد أف عفٌ , أظهر اٜنـز, ىػ760كٕب اٜنكم سنة , أبو ٘نو موسى بن يوسف- 5

تقدٙب كٓنقيق كتعليق كبوزيا٘ب , بغية الرٌكاد ُب ذكر اٞنلوؾ من بين عبد الواد, أبو زكرياء ٪ني ابن خلدكف: ينظر حوؿ أيٌاـ حكمو. اٞنوالد
.  2ج ,2007,دار األمل للدراسات كالٌنشر كالٌتوزيع :اٛنزائر, الدراجي

. 402ص, اٞنرجع الٌسابق, رشيد بوركيبة كآخركف- 6
. 229ص, اٞنصدر الٌسابق, التنسي- 7
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ٍبٌ خلفو الٌسعيد بن أيب ٌ٘نو , كخلفو ابنو عبد الٌر٘نن الذم بقي شهرين, ىػػ813ىػػ إٔب غاية 804من 
أحد , فأسرؼ ُب البذؿ كالعطاء حٌّت أخرج لو الٌسلطافي اٞنريين  أبا مالك عبد الواحد, ىػ814سنة 

كأخضع  , كأرجع إٔب الٌدكلة ىيبتها, 1أبناء أيب ٌ٘نو الثٌا٘ب فطرد عنها الٌسعيد بعد ٙنسة أشهر من كاليتو
كانتزع مدينة اٛنزائر من أيدم , كتدٌخل ُب ٣نلكة فاس, ك ٢نتلف القبائل, سائر أ٥ناء اٞنغرب األكسط

.  2اٜنفصيٌن
: ـ15/ىػ9التدّخل الحفصّي في الّدكلة الزيانّية في ؽ -

ذلك ُب عهد ك, حٌّت ظهر نفوذ الٌدكلة اٜنفصٌية, ما فتئ  نفوذ اٞنرينٌيٌن ٫نٌف على الٌدكلة الزيانٌية
. أيب فارس عٌزكز اٜنفصي كابنو أيب عمر عثماف

 تدّخل أبي فارس عّزكز في شؤكف تلمساف :
على أخيو  أيب مالك عبد الواحد كاستعاف - ابن اٜنمراء-ثار أبو تاشفٌن ١نٌمد اٞندعو 

كنٌصب , 4ىػ827كدخل تلمساف سنة ,  الذم ّنض ُب ٗنوعو3كسلطاّنم أيب فارس عٌزكز, باٜنفصٌيٌن
فأرسل ابنو اٞنستنصر إٔب , كعاد أبو فارس إٔب تونس كحاكؿ عبد الواحد اسرتجاع ملكو. ابن اٜنمراء

كقطع ابن اٜنمراء اٝنطبة أليب , غًن أٌف عيوف ابن اٜنمراء قبضت على اٞنستنصر كقتلتو, أيب فارس عٌزكز
فخرج , كعاد منها َنيش زٌكده بو أبو فارس غًن أنٌو مين باٟنز٬نة, كٜنق عبد الواحد بتونس, فارس عزكز

. 5كأعاد عبد الواحد إٔب ملكو,  ىػ831كدخلها  سنة , أبو فارس بنفسو إٔب تلمساف
  

                                                                                                                                                                       

- J.-J.-L. Bargès, Complément de l'histoire des Beni-Zeiyan, rois deTlemcen : ouvrage 
du cheikh Mohammed Abd'al-Djalil al-Tenessy, paris: Ernest leroux , Libraire-éditeur, 
1887,  p265. 

 234ص, نظم الدٌر كالعقياف, التنٌسي- 1
. 461ص2ج, تاريخ اٛنزائر, ؛ مبارؾ اٞنيلي241- 235ص ص, اٞنصدر نفسو- 2
 .241ص1ج, تاريخ إفريقية ُب العهد اٜنفصي, برنشفيك-  3

 -Bargès, op cit, p278. 
. 256ص1ج, اٞنرجع الٌسابق, ؛ برنشفيك241ص, اٞنصدر الٌسابق, التنسي- 4
. 461ص2ج ,اٞنرجع الٌسابق, ؛ مبارؾ اٞنيلي129ص, تاريخ الٌدكلتٌن, ؛ الٌزركشي245ص, اٞنصدر نفسو- 5
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ٍبٌ دخل تلمساف ,  ٍبٌ انتقل إٔب جباؿ برشك كتنس, 1خرج ابن اٜنمراء إٔب جباؿ بين يزناسن
كخرج ابن اٜنمراء ليصاٜنو لكٌن أبا . فنهض إليو أبو فارس, كقتل عٌمو عبد الواحد,  ىػ833سنة 

كقاـ أبو , 2ىػ840كاعتقلو بقصبتها إٔب أف مات سنة , كاصطحبو معو إٔب تونس,  فارس قبض عليو
, ككما ثار عليو أحد قرابتو, ىػ834 على عرش تلمساف سنة 3فارس بتنصيب أ٘ند العاقل بن أيب ٘نو

, فخرج إليو أبو فارس, كحاكؿ أ٘ند العاقل االستقالؿ عن الٌسلطنة اٜنفصٌية, كانتزع منو كىراف كاٛنزائر
. 4كبذلك عاد اٛنيش اٜنفصي إٔب تونس, كلكٌنو باغتو األجل ُب طريقو

 تدّخل أبي عمر عثماف الحفصي في شؤكف تلمساف: 
كقضى على الفنت الٌداخلٌية اليت أحدقت , عندما تؤٌب أبو عمر عثماف شؤكف الٌدكلة اٜنفصٌية

فبعي , لكٌن أ٘ند العاقل بادر إٔب تلطيف اٛنٌو مع اٜنفصٌيٌن, بدأ يفٌكر ُب عزؿ أ٘ند العاقل, بدكلتو
إٔب أٌف أبناء البيت الزيٌا٘ب ظٌلوا  , فقاـ سلطاف تونس ّنكافأتو, 5ىػ862هبديٌة إٔب أيب عمر عثماف سنة 

كأجاز أ٘ند , 6 ىػ 866يشٌغبوف على أ٘ند العاقل لغاية أف تغٌلب عليو ١نٌمد بن ١نٌمد اٞنتوٌكل سنة 
كالذين , فبادر اٞنتوٌكل إٔب إرساؿ الوجهاء كاألعياف, فخرج إليو أبو عمر عثماف, 7العاقل إٔب األندلس

 ككاف على رأس الوفد الفقيو ١نٌمد بن أ٘ند بن قاسم , تعٌهدكا أليب عمر عثماف اٜنفصي ببيعة اٞنتوٌكل لو
.  كرجع إٔب تونس بعد أف ضمن بيعة اٞنتوٌكل, فرضي أبو عمر عثماف, 8العقبا٘ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 43ص2ج, كصف إفريقيا ,  حسن الوزٌاف: ينظر.يقع جبل بين يزناسن على بعد ٥نو ٙنسٌن ميال غريب تلمساف- 1
. 129ص, تاريخ الٌدكلتٌن, ؛ الزركشي245ص,  نظم الدٌر كالعقياف, التنسي- 2
. ـ1462/ىػ866ـ إٔب أف ثار عليو ١نٌمد اٞنتوٌكل سنة 1430/ىػ834تؤٌب أمور الٌدكلة الزيانٌية سنة, ىو أبو العٌباس أ٘ند بن أيب ٘نو- 3

.  255ص,  الٌسابقصدرآب, التنٌسي: ينظر
. 131ص,  الٌسابقاٞنصدر , الٌزركشي-  4
. 150ص, اٞنصدر نفسو- 5
. 254ص, اٞنصدر الٌسابق, التنسي- 6
 ,التنسي:  ينظر.ليلقى حتفو بأحوازىا ُب نفس الٌسنة كدفن بالعٌباد,  ىػ للمطالبة ّنلكو867 عاد أ٘ند العاقل إٔب تلمساف سنة - 7

 .262ص2 ج, تاريخ اٛنزائر,؛ مبارؾ اٞنيلي257ص, اٞنصدر نفسو
. 153ص, اٞنصدر الٌسابق, الزركشي- 8
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ٍبٌ . كأدٌر عليهم األرزاؽ, كأحسن معاملتهم,  حاكؿ اٞنتوٌكل ٗنع آؿ زيٌاف اٞنشٌتتٌن شرقا كغربا
كخضعت لو سويد ,  ىػ 866 عثماف سنة كفخرج إليو أبو عمر, فسدت عالقتو مع اٜنفصٌيٌن

فصفح عنو أبو عمر عثماف اٞنتوٌكل كهتاديا , كقاـ بإرساؿ الويجهاء, لكٌن اٞنتوٌكل أظهر الطٌاعة, 1كعامر
كمات سنة , 2ىػ871فخرج إليو كأخضعو ثانيا سنة , ىػ870ٍبٌ استقٌل عنو اٞنتوٌكل سنة , ىػ868سنة 
فخلفو ابنو تاشفٌن ٥نو أربعة أشهر أك أقل  كخلفو أخوه أبو ثابت الثالي كعجز عن ,  ىػ 890سنة 

كخلفو أكرب بنيو أبو عبد اهلل ١نٌمد الثالي اٞنعركؼ , 3ىػ902ضبط ٣نالكو الشرقٌية  كمات سنة 
فخلعو عٌمو أبو ٌ٘نو الثالي اٞنلقب  , ٍبٌ خلفو أبو زياف الثٌالي اٞنسعود, ىػ909كمات سنة , بالثابيت

 . 4كسجن اٞنسعود,  بأيب قلموف
: ضعف الّدكلة الحفصّية- ب

ٍبٌ , 5 ىػ634عرفت الٌدكلة اٜنفصٌية أكج قٌوهتا ُب عهد مؤٌسسها اٜنقيقي أيب زكريا اٜنفصي سنة 
.  6كعرفت مرحلة من الرٌكود, رجعت أدراجها, ـ1276/ىػ675ٍبٌ ك بعد كفاة اٞنستنصر سنة 

ك لعبت , كانت مدينة قسنطينة كعنابة كَناية كغًنىا من مدف الٌشرؽ اٛنزائرم تابعة للحفصٌيٌن
, فقسنطينة كانت تعٌد القاعدة اٜنفصٌية الثٌانية بعد مدينة تونس. أدكارا ىاٌمة ُب تاريخ الٌدكلة اٜنفصٌية

لذلك كاف , كإحدل  قالعها العسكريٌة اٞننيعة, كتعترب العمق االسرتاتيجي كاالقتصادم للٌسلطة اٞنركزيٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 461ص2ج, تاريخ اٛنزائر, اٞنيلي-  1
ٓنقيق , ـ1467-1462/ىػ871-866رحلة عبد الباسط الظاىرم ُب بالد اٞنغرب كاألندلس,  أبو اٞنكاـر عبد الباسط بن خليل- 2

 ,تاريخ إفريقية ُب العهد اٜنفصي, ؛ برنشفيك146-111ص ص, 2011شتاء, 17عدد, ٠نٌلة الٌتاريخ العريب, عمر عبد الٌسالـ تدمرم
 .291ص1ج
, 2007, دار ىومة:اٛنزائر, 1ط, ـ1830-1514اٛنزائر خالؿ العهد الرٌتكي , ؛ صاّب عٌباد462ص , اٞنرجع الٌسابق, اٞنيلي- 3
. 9ص
 .434-425ص ص, اٛنزائر ُب الٌتاريخ, ؛ رشيد بوركيبة كآخركف461ص, اٞنرجع الٌسابق, اٞنيلي- 4
. 594ص6ج ,الٌتاريخ, ابن خلدكف- 5
. 676-675 ص ص6ج, اٞنصدر نفسو- 6
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يقوؿ , 1يعٌٌن على إدارهتا كاؿ للعهد أك أمًن حفصي مؤٌىل يتمٌيز ِنربة سياسية كعسكريٌة كإدارة عالٌية
ُب ظٌل أمراء ,  كليس غريبا أف ْنتمع سنوات ازدىار ىذه الٌدكلة كاستتباب أمنها)):عبد العزيز فيالٕب

 كمع ّناية القرف الثٌامن كبداية القرف الٌتاسع اٟنجرم 2.((كيًلدكا ك نشأكا كترعرعوا ُب مدينة قسنطينة
كٞنٌا توُب  .3كعدـ االستقرار, شهدت اٞندف الغربٌية للٌسلطنة اٜنفصٌية الكثًن من مظاىر الفوضى

كتنازؿ أبو , ىػ تآمر أبناؤه على عٌمهم  أيب ٪ني زكريا فسجنوه 796الٌسلطاف أبو العٌباس اٜنفصي سنة
كأٌما  مدينة عٌنابة . 4كأصبح أبو بكر كاليا على قسنطينة, بكر عن كالية العهد لصاّب أيب فارس عٌزكز

فشرع أبو فارس ُب . 5كالذم أجاز إليو إخوتو, فكاف كاليها ىو ١نٌمد ابن عٌم كإب قسنطينة اٞنسجوف
, ٍبٌ إٌف أخاه أبا زكريا ثار عليو, متجٌهزا السرتجاع مدينة عٌنابة, كإعطاء األمواؿ, ترتٌيب أحواؿ دكلتو

. 6فشايعو أىإب قسنطينة , رغم أنٌو كاف قد تنازؿ عن كالية العهد
, ىػ797كأف ٫نضع أخاه أبا بكر سنة , استطاع أبو فارس أف يقضي على ابن عٌمو ١نٌمدا 

كُب آخر عهد أيب فارس حاكؿ , 7ىػ عندما حاكؿ الٌثورة من جديد798ليلقي بو ُب الٌسجن سنة 
فبعي أبو فارس رئيس دكلتو ١نٌمد بن عبد العزيز , رئيس قسنطينة اٜناج ١نٌمد الدٌىاف أف يستبٌد باألمر

.  8ـ1427/   ىػ830صحبة األمًن اٞننتصر برسم القبض عليو سنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 ,الٌدار التونسٌية للٌنشر:تونس, ١نٌمد الٌشاذٕب الٌنيفر كعبد اجمليد الرٌتكي:ٓنقيق, الفارسية ُب مبادئ الٌدكلة اٜنفصٌية,  ابن قنفذ القسنطيين- 

.93-91ص ص, 1968
. 55ص, مدينة قسنطينة ُب العصر الوسيط,  عبد العزيز فيالٕب-   2
كسبب ,  ٍبٌ ابنو ١نٌمد على أمًن قسنطينة إبراىيم بن أيب العباس اٜنفصي, على سبيل اٞنثاؿ ٤ند  ثورة الذكاكدة  بقيادة يعقوب بن علي- 3

كمن انضٌم إليهم , كأكالد سٌباع بن ٪ني, كقد استجاب للٌثورة أكالد سٌباع بن شبل, الٌثورة  ىو ٕناطل أمًن قسنطينة ُب دفع عطاءات القبائل
ٍبٌ أغاركا على الٌتلوؿ كاٟنضاب , كأطلقت أيديهم بالٌنهب ك انتساؼ الٌزركع, كأخذكا يغًنكف على ضواحي قسنطينة كتلوٟنا, من األحالؼ

اٞنصدر الٌسابق , ابن خلدكف: ينظر. إٔب أف ٕنٌكن إبراىيم بن أيب العٌباس اٜنفصي من بٌي الٌشقاؽ بٌن القبائل, ١نٌملٌن باألسالب كالغنائم
. 188ص, اٞنصدر الٌسابق, ؛ ابن قنفذ577 ص 6ج, 
. 114ص, تاريخ الٌدكلتٌن, الزركشي- 4
. 547-545ص ص , الٌسلطنة اٜنفصٌية, اٞنطوم- 5
. 189ص, اٞنصدر الٌسابق, ابن قنفذ- 6
. 554ص, اٞنرجع الٌسابق, ؛ اٞنطوم190-198ص ص  ,  نفسواٞنصدر- 7
  . 194-190ص ص, اٞنصدر نفسو- 8
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,  سنة140كما  شهدت بسكرة كبالد اٛننوب ١ناكلة استقالؿ بين مز٘ب الذين حكموا طيلة 
.  8041ٓنٌرؾ إٔب بسكرة كبالد ريغ ككارقال كالزاب سنة ك, قضى أبو فارس على نفوذىمؼ

فقد عٌجلت بالتدٌخل اٜنفصي ُب الٌدكلة , أٌما مدينة اٛنزائر؛ كاليت حاكؿ عبد الواحد اسرتجاعها
.  2ىػ813فاستعادىا أبو فارس سنة, الزيانٌية

كٞنٌا تؤٌب أبو عمرك عثماف اٜنفصي ثار عليو علٌي بن أيب فارس  صاحب َناية مع شيخ الذكاكدة 
كما قاـ بنو سيلٌن بالٌتشغيب على أيب ١نٌمد عبد اٞنومن كإب أيب عمرك عثماف . 3كحاصر قسنطينة

. كًٌب اغتيالو فعقد أبو عمرك عثماف أليب ١نٌمد عبد اٞنلك, على قسنطينة
 ىػ إٔب سنة 850اٜنسن أخي أيب فارس الذم اعتصم هبا من سنة  كعرفت َناية ثورة أيب

دخلت الٌسلطنة , ىػ893كبعد أف توُب أبو عمرك عثماف سنة . 4حيي ًٌب القضاء عليو, ىػ856
. 6ىػ899 ىػ إٔب 893منذ توٌٕب ٪ني بن ١نٌمد اٞنسعود أمور الٌسلطنة من . 5اٜنفصٌية ُب مرحلة االّنيار

. 6ىػ899
كىكذا عرفت أقاليم اٞنغرب األكسط عموما ُب القرف الٌتاسع اٟنجرم عٌدة صراعات بٌن أبناء 

ككاف انتشار الفوضى ىو ضريبة , ككذلك الٌصراع بٌن دكؿ اٞنغرب الٌثالث, األسر اٜناكمة فيما بينهم
كدبٌرت , ككٌونت دكلة مستقٌلة, فتزايد استقالؿ األقاليم؛ فتجٌمعت كاحات فيقيق, ىذا الٌصراع اٞنتأٌزـ

كبسط شيخ قسنطينة اٜنفصي , كخضعت أراضي زكاكة ٞنلك كوكو, قبائل الونشريس أمرىا كما أرادت
كتأٌسست بتقرت , كأصبح الزٌاب كاٜنضنة حصنا للذكاكدة, نفوذه على اٞننطقة الواقعة بٌن عٌنابة كالقل

.  1كقد عرفت بأسرة بين جاٌلب, ٣7نلكة بسطت سلطاّنا على كادم ريغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 82ص, اٝنالصة النقٌية , ؛ الباجي اٞنسعودم120ص, تاريخ الدكلتٌن, الٌزركشي-  1
 .246ص1 ج,تاريخ إفريقية ُب العهد ااٜنفصي, برنشفيك- 2
. 138-137ص ص , اٞنصدر السابق, الٌزركشي- 3
. 146-142ص ص, اٞنصدر نفسو, زركشياؿ-  4
. 276ص1ج, اٞنرجع الٌسابق, برنشفيك- 5
. 190-189ص ص1ج, إٓناؼ أىل الزماف, ابن أيب الضياؼ- 6
. 42ص3ج, تاريخ اٛنزائر, اٞنيلي- 7
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: َٛقف ايفكٗا٤ َٔ ايّضضاع يف املػضب األٚعط

كما ٤نم عنو من تدىور , تباينت مواقف الفقهاء من ضعف الٌسلطة اٞنركزيٌة باٞنغرب األكسط
 :ك٬نكن إٗناؿ ىذه اٞنواقف ُب الٌنقاط التالٌية, اسٌيةماألكضاع الس

: الترّدد في إظهار الوالء كالبيعة -4
كصاركا , جعل ضعف الٌسلطة اٞنركزيٌة ببالد اٞنغرب األكسط الفقهاءى مرتٌددين ُب إظهار كالئهم

فقد , خوفا من نقمة اٞنطالبٌن باٜنكم إذا صار ٟنم سلطاف, يتحٌرجوف من مبايعة الٌسالطٌن أيٌاـ الفتنة
أٌف اٝنطبة ّنساجد قسنطينة خلت من الٌدعاء للٌسلطاف حوإب ٙنسة أشهر أيٌاـ الفتنة 2ذكر ابن قنفذ

كمع ذلك ظٌل فقهاء اٞنغرب األكسط ملتزمٌن بالبيعة . 3ٍبٌ ًٌب الٌدعاء أليب بكر, بٌن أيب فارس كأيب بكر
كٔنتلف خلفٌيات ىذا اٞنيل؛ , ييظهري مىيلو إٔب بعض الٌسالطٌنىناؾ من الفقهاء من كاف  ك,4للمتغٌلب

كالتنسي الذم أىدل كتابو نظم الدٌر كالعقياف إٔب ,  5فابن قنفذ الذم أىدل الفارسٌية أليب فارس عٌزكز
كىو ما يشًن إٔب كجود . قد صٌرحا ُب كتابيهما بأٌف نعم ىاذين الٌسلطانٌن قد غمرهتما, 6اٞنتوٌكل الزيا٘ب 

كمع ذلك يالحظ أٌف ابن قنفذ قاـ ّندح  سلطاف شهدت فرتتو نوعا من . دكافع شخصٌية للٌتأليف
                                                                                                                                                                       

٠نٌلة اٜنضارة , دار الغرب للٌنشر كالٌتوزيع:جامعة كىراف, عالقة بين جاٌلب سالطٌن تقرت بالٌسلطة العثمانٌية ُب اٛنزائر, ١نٌمد بن معٌمر- 1
. 35-15ص, 2005جواف , 12عد, اإلسالمية

كالٌشريف أيب عبد اهلل الٌتلمسا٘ب , أخذ عن أيب علي ابن باديس كأيب القاسم الٌسبيت,  أ٘ند بن حسٌن اٞنشهور بابن قنفذ القسنطيين- 2
كلو شرح الٌرسالة كالفارسٌية كأنس الفقًن كعٌز اٜنقًن  كغًنىا من الٌتواليف , برع ُب الفقو ك علم اٜنديي كالٌتاريخ, كالقباب  كابن مرزكؽ اٛندٌ 

, 1ط, دراسة كٓنقيق خًن الٌدين شرتة, تعريف اٝنلف برجاؿ الٌسلف,   ١نٌمد أبو القاسم اٜنفناكم: ينظر.ىػ810توُب سنة , البديعة
. 529-524ص ص1ج, 2012, 1ط,دار كردادة للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر

 .192ص,  الفارسية, ابن قنفذ- 3
4
, أطركحة دكتوراه, (ق 922  - 633)سنة بٌن اإلسالمي السياسي النظاـ بناء ُب العريب اٞنغرب فقهاء جهود, سليماف كلد خساؿ- 

.221-219ص ص, كلية العلـو اإلسالمية, جامعة اٛنزائر
-3العدد, ٠نٌلة عصور اٛنديدة, دكر ابن قنفذ القسنطيين ُب تأريخ اٜنياة السياسٌية كالٌثقافٌية كالٌدينٌية للجزائر اٜنفصٌية, عبد القادر قوبع- 5
. 60-40ص ص, 2012-2011السنة , 4
٠نٌلة , ١نٌمد التنٌسي مؤرٌخ بين زياف, ١نمود بوعياد؛ 65-66ص ص, أبو عبد اهلل التنسي ككتابو نظم الدٌر كالعقياف, بوعنيين سهاـ-  6

 .84-71ص ص, 1978مايو –أبريل  ,  44العدد , الٌسنة الثٌامنة, الٌثقافة
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حٌّت أٌف أ٘ند بن ٪نٍن , 2فقد اعتيرب أبو فارس آخر عظماء سالطٌن الٌدكلة اٜنفصٌية, 1استتباب األمر
كذلك أٌف )), الونشريسي ذكر أٌف أبا فارس ىو أحد اجملٌددين الذين ٩نعلهم اهلل على رأس كٌل مائة سنة

((. 3كما قاتل الكٌفار حٌن نزلوا باٞنهديٌة, اهلل قد قطع بو أىل الٌزيغ كالفساد من أىل البادية كالبالد
غًن أٌف أبا القاسم . 5كرفع اٞنظآب عن اٝنلق, 4كأيضا كاف أبو فارس معركفا بتوقًنه للعلماء  كالٌصاٜنٌن

كاف ابن قنفذ  )):فقاؿ, القاسم سعد اهلل يرل أٌف أبا فارس كاٞنتوٌكل ٓب يكونا يستحٌقاف أف يؤرَّخ ٟنما
كٓب يكن , ككال الٌدكلتٌن ٓب تكن ُب أكج قٌوة, ككاف التنسي مؤرٌخ الٌدكلة الزيانٌية, مؤرٌخ الٌدكلة اٜنفٌصية
كلكن اٞنؤٌرخٌن كانا كالٌشعراء , كال عهده أزىى عهد, كال حكمو أعدؿ حكم, أمًنىا أقول سلطاف

كلو كانا صاحيب حكمة كتبٌصر , فكاف دافعهما العاطفة كليس العقل, ٬ندحاف للمصلحة الٌشخصٌية
 6(.(كلقاكما فساد اجملتمع كلنٌبها إٔب اٟناكية اليت كانت تنحدر إليها الٌدكلتاف, الستنكرا أعماؿ اٜنٌكاـ

: اعتزاؿ الفتن -5
فعندما كاف الٌصراع على , دفعت األكضاع السياسية اٞنتدىورة  ببعض الفقهاء إٔب اعتزاؿ الفنت

ككنت أنا ُب )):فقاؿ, اختار ابن قنفذ اعتزاؿ الفتنة, أكجو ُب قسنطينة بٌن أيب فارس كأخيو أيب بكر
بل , ((7كعجزت إاٌل عن الوفاء بالرٌكوف إٔب الزٌاكية كاالختفاء, خاٌصة نفسي بطٌلت اٜنكومة ُب ٠نلسي

فقد كاف , كمحٌمد بن يوسف السنوسي, من الفقهاء من اعتزؿ الٌسالطٌن حٌّت ُب غًن أيٌاـ الفنت
كما عرؼ عنو كراىيتو , ك كاف يتعٌوذ باهلل عند رؤية ركب الٌسلطاف, معركفا ببغضو ألبناء الٌدنيا كاألمراء

فنقل الونشريسي , ككاف فقهاء اٞنغرب األكسط يفتوف بوجوب اعتزاؿ الفنت. 8الكتابة لألمراء كالٌسالطٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الٌدار العربٌية :تونس, ٓنقيق الطٌاىر بن ١نٌمد اٞنعمورم, األدلة البينة النورانية ُب مفاخر الٌدكلة اٜنفصٌية, أبو عبد اهلل ١نٌمد ابن الشٌماع- 1

. 111ص, 1984, للكتاب
. 241ص1ج,  تاريخ إفريقية ُب العهد اٜنفصي,برنشفيك- 2
. 10ص, 10ج, اٞنعيار, الونشريسي- 3
. 246ص1ج ,تاريخ إفريقيا ُب العهد اٜنفصي, ؛ برنشفيك109-108ص ص , صدر السابقآب, ابن الشٌماع - 4
. 195ص, لفارسٌيةا, ابن قنفذ- 5
. 73ص1ج,تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل- 6
. 193ص, اٞنصدر الٌسابق, ابن قنفذ- 7
. 384-380ص ص, البستاف, ابن مرٙب- 8
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كما حـر )):كبيعة اٞنتغٌلب فقاؿ, الونشريسي ُب معياره تقرير  أيب موسى بن اإلماـ بلزـك اعتزاؿ الفنت
الذم ىو ٖنرة , كدعة الكافة كعافيتهم, القياـ  على اٞنتغٌلب من بٌر كفاجر إالٌ لرجحاف مصاّب الرٌتؾ

 1(.(على مفسدة اٞننازعة كاٞنقارعة كاإل٨ناؿ الذم تأٌب فتنتو على الٌنفس كاألىل كاٞناؿ كالٌدين, كاليتو
: تزايد نفوذ بعض الفقهاء -6

عوا بعٌدة مهاـ أثناء تأٌجج اضطل تزايد نفوذ بعض الفقهاء الذين ُبساىم ضعف الٌسلطة اٞنركزيٌة 
,  ىو اٞنسًٌن اٜنقيقي لشؤكف قسنطينةبات, فهاىو الفقيو إبراىيم بن يوسف األندلسي. الٌصراعات

فكاف ٪نٌرضو على , فصار األمًن أبو بكر اٜنفصي رىن إشارتو كتوجيهاتو أيٌاـ الٌصراع مع أيب فارس
ل مصٌفدا , االنتقاض ضٌد أخيو الٌسلطاف كقد كقع القبض على إبراىيم بن يوسف األندلسي الذم ٘ني
مفيت  (ىػ850ت)منصور بن علي بن عثماف الزكاكم اٞننجالٌب أٌما . 2إٔب تونس كلقي حتفو مصلوبا

 ككانت لو عصبة كقٌوة ُنيي , اٜنسن علي بن أيب فارس عٌم أبو عمرك عثمافاَناية  فقد ساند أب
.  3ٍبٌ تراجع كدخل بينهما ُب الٌصلح, استبٌد ببجاية 

كبات الٌسالطٌن , فقد تزايد نفوذ بعض الفقهاء, كنفس الٌشيء حدث ُب دكلة بين زياف
, فالتنسي أشار إٔب أٌف أ٘ند العاقل  الزيا٘ب كاف يعٌظم اٜنسن بن ٢نلوؼ, يشاكركّنم كينزلوف عند رأيهم

كىكذا ارتقت أدكار الفقهاء السياسٌية . 4كمدار أكثر أموره عليو, كيقتبس من إشارتو, ك يكثر من زيارتو
كيفاكضوف ,  ك٪نضركف ٠نالسو, فأصبحوا  يقوموف بعقد الٌصلح, السياسٌية بسبب ضعف الٌسالطٌن

كىو ما ظهر جليا أثناء ٘نلة أيب فارس على تلمساف كدخوؿ الٌسلطاف الزيا٘ب ٓنت . باسم الٌسلطاف
, 5كحضر لقراءهتا علماء الوقت منهم ابن مرزكؽ, فقد قيرئت بيعة أيب فارس  َنامع تلمساف,  طاعتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 343 ص6ج, عيارآب, الونشريسي- 1
. 531ص1ج, إنباء الغمر, ؛ ابن حجر119ص, تاريخ الٌدكلتٌن, الٌزركشي- 2
 .171ص10ج, الٌضوء, خاكمالسٌ - 3
. 248ص, نظم الدٌر كالعقياف, التنسي- 4
كقد حضر , ىػ842توُب سنة , ( ( كاف من رجاؿ الدنيا كاآلخرة)):قاؿ عنو القلصادم, ىو أبو عبد اهلل ١نٌمد بن مرزكؽ العجيسي-  5

. 98-96ص, الٌرحلة, القلصادم. جنازتو الٌسلطاف فمن دكنو
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كنيقلت عن خٌط السٌيد بركات , 2كٗناعة من العلماء, 1كابن النٌجار, كابن اإلماـ, كأبو القاسم العقبا٘ب
 . 3الٌشريف

كحاصرىا جاءه الشيخ القاضي , ىػ862كٞنٌا سار أبو عمرك عثماف إٔب سلطاف تلمساف سنة 
 ىػ ُنمل ىدية 867كقد كٌلف  القاضي ١نٌمد بن أ٘ند العقبا٘ب سنة . ١4نٌمد العقبا٘ب ككبار البلد

فلٌما دخل  ١نٌمد بن أ٘ند , ككاف أبو عمرك عثماف ُب غيبوبة, صاحب تلمساف إٔب سلطاف تونس
. 5كحظي العقبا٘ب باستقباؿ هبيج, فتزيٌنت اٞندينة, العقبا٘ب عليو صادؼ ذلك إفاقة منو

:  المغرب األكسط فيسالطيناؿمساعي الفقهاء في اإلصالح بين  -7
. ككأد الفنت, رغبة ُب استتباب األمن, سعى  بعض الفقهاء إٔب اإلصالح بٌن األطراؼ اٞنتصارعة

كما , فبادر ١نٌمد العقبا٘ب ُب الٌصلح بٌن أيب عمرك عثماف اٜنفصي ك١نٌمد اٞنتوٌكل سلطاف تلمساف
 أيب اٜنسن علي بن أيب فارس ك ّب بٌنُب الخٌ  (ىػ 850ت )منصور بن علي الزكاكم اٞننجالٌبسعى 

.  6ابن أخيو الٌسلطاف أيب عمرك عثماف
فقد  سئل أبو ,  كتكشف بعض أجوبة الفقهاء على الٌنوازؿ الفقهٌية مساعي الفقهاء لوأد الفتنة

على شركط اقتضتها اآلراء , كقعت بينهما موافقة كمصاٜنة, سلطانٌن )):موسى بن اإلماـ عن
كمن ٗنلة الٌشركط أٌف كٌل من اختٌخ بأحد اٛنانبٌن ك انضاؼ إٔب , كأٌكدهتا العدكؿ كاأل٬ناف, الرٌاجحة

كأنٌو ال , كال يستدعيو إٔب جانبو بكتب منو كال رسالة, ال يعرض لو اآلخر باستمالة, أحد السلطانٌن
كجاء ُب تتٌمة  . ((كالقدـك عليو, كال يبيح لو رسالة قبل الوصوؿ إليو, يقبلو كال ٫ندمو إف كصل إليو

كجاء جواب الٌشيخ مصٌرحا بأٌف الٌسلطاف قد . 7الٌنازلة أٌف أحد الٌسلطانٌن قد خالف شركط الٌصلح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  102ص, الٌرحلة, القلصادم. ـ1442/ىػ846توُب سنة, ىو ١نٌمد بن النٌجار الفقيو اٞنتفٌنن اإلماـ العاٌلمة-  1
. ٓب يذكر صاحب اٞنؤنس أٚناء ىؤالء العلماء- 2
 .136-135ص ص ,  ىػ1286,مطبعة الٌدكلة الٌتونسٌية:تونس, 1ط, اٞنؤنس ُب أخبار إفريقية كتونس, ابن أيب دينار- 3

- Bargès, Complément de l'histoire des Beni-Zeiyan, p280. 
. 82ص, اٝنالصة النقٌية, ؛ اٞنسعودم الباجي156-155ص ص, تاريخ الٌدكلتٌن, الٌزركشي- 4
. 155ص, الٌسابقاٞنصدر , الٌزركشي- 5
 .171ص10ج, الٌضوء, الٌسخاكم-  6
. 343ص6ج, اٞنعيار , الونشريسي- 7
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كْنٌنب  نقض الٌصلح ٞنا سيرتٌتب , كمع ذلك دعا إٔب  العمل على استدامة العقد كجربه, نقض العهد
 . 1على ذلك من اٞنفاسد

فالذم يكتب , كما كردت نازلة أخرل سئل عنها ابن عرفة عٌما ٩نرم من أحكاـ البيعة للملوؾ
كمن خالؿ الٌنازلة نالحظ مدل اإلستخفاؼ . 2ٝنليفة بالبيعة ىو ُب قطر أمًن آخر كاٝنالفة شرعٌية

. كموقف الفقهاء الرٌافض ٟنذا الٌنوع من الٌتهاكف بأمر البيعة, بعقد البيعة
:  تفّشي مظاىر الظّلم -2

كتكشف , أٌدل الٌتدىور السياسي ُب بالد  اٞنغرب األكسط إٔب تفٌشي مظاىر الظٌلم كالغصب
 للونشريسي مدل المعيار المعربكفتاكل ,  كنوازؿ أيب القاسم الربزٕبفي الّدرر المكنونةنوازؿ اٞنازك٘ب 

 :٬نكن تلخيصها كاآلٌب تفاقم ىذه الظاىر كاليت 
   العب بأمواؿ الزّكاةلتّ ا: 

ك٩نب , تعترب الزٌكاة من العبادات اٞنالٌية الواجبة على كٌل من بلغ مالو الٌنصاب كحاؿ عليو اٜنوؿ
إٔب أٌف أمواؿ الزٌكاة ُب بالد اٞنغرب األكسط خالؿ العهد الزيا٘ب قد , 3أداؤىا إٔب مستحٌقيها الشرعٌيٌن

عٌمن يأخذ )):يوٌضح ذلك  سؤاؿه كرد إٔب ابن عرفة . عبثت هبا أيادم الٌسالطٌن كالوالة كشيوخ القبائل
كتكشف ىذه . 4((كعند الٌرجل ما يكمل بو النصاب, منو الٌسلطاف زكاة مالو؛ كىو أقل من الٌنصاب

فحٌّت الزكاة تؤخذ , بطرؽ غًن شرعٌية, الٌنازلة كيف أٌف الٌسالطٌن باتوا ٩نتهدكف ُب كنس أمواؿ العاٌمة
كمع أٌف الٌسلطاف كاف يأخذ أمواؿ الزٌكاة من األغنياء فإٌّنا ٓب . منهم رغم عدـ بلوغها حٌد الٌنصاب

, كٓب يكن االعتداء على أمواؿ الزٌكاة خاصا بالٌسالطٌن. كذكم اٜنقوؽ الشرعٌيٌن, تكن تصل إٔب الفقراء
فقد سئل  ابن عرفة . ك حٌّت اٞنرابطٌن, بل تبعهم ُب ذلك كٌل من الوالة ك أشياخ القبائل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 343ص6ج, اٞنعيار, الونشربيس- 1
. 5ص10ج, اٞنعيار, كنشريسياؿ- 2
, (ت.د),  دار الٌندكة:مصر, دليل الٌسالك ٞنذىب اإلماـ مالك, ١نٌمد ١نٌمد سعد:عند فقهاء اٞنالكٌية ينظر حوؿ عبادة الزٌكاة- 3
 50-42ص
. 269ص1ج, الدرر اٞنكنونة, اٞنازك٘ب- 4
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 من فنستشفٌ , ((1كيغـر الٌناس بالحق- كذا- الٌسلطاف اٛنائر الظٌآب يأخذ العشر يأكلها )):عن
ك ىناؾ نازلة أخرل سئل .  خالؿ ىذا النٌخ أنٌو يوجد بعض الٌسالطٌن الذين يأكلوف أمواؿ الزٌكاة 

كتكشف ىذه الٌنازلة  ((كٓب يفٌرقها ُب ١نٌلها , عن الزكاة كمن قبضها من الوالة جربا)):عنها الوغليسي
كما سيئل الوغليسي عن مرابطٌن يتوٌسطوف ُب الزكاة , عن كجود كاٌلة ال يفٌرقوف أمواؿ الزٌكاة ُب ١نٌلها

 أٌف اٞنرابطٌن  ىم مثل أشياخ القبائل فيما يتوٌلوف من )):كال يؤدٌكّنا إٔب مستحٌقها كقد أجاب الوغليسي
كيوٌضح ىذا الٌنخ أٌف بعض اٞنرابطٌن كشيوخ القبائل كانوا يسا٨نوف ُب االعتداء على أمواؿ , 2((ذلك
دفع ىذا األمر بالسٌكاف إٔب استفتاء الفقهاء حوؿ إجزاء ما يأخذه الواٌلة عنهم كما جاء ُب . الزٌكاة

كال شٌك أٌف ما اشتهر بو  , 3((عن أخذ الوالة للزكاة ىل ْنزئ أـ ال)):نٌخ أحد نوازؿ الونشريسي
.  الوالة من عدـ أداء الزكاة إٔب مستحٌقيها ىو الذم دفع بالٌناس إٔب طرح ىذه الٌنوازؿ على الفقهاء 

  الغصب :
كتكشف ىذه , كاليت كردت ُب مواضع متعٌددة, تناكلت كتب الٌنوازؿ الكثًن من قضايا الغصب

الٌنوازؿ ٣نارسة الٌسالطٌن ألعماؿ الغصب بأنفسهم؛ فقد سئل عبد اهلل الٌشريف عن رجل أخذ منو 
 من إجبار  نوازؿ البرزليكمن صور الغصب ما تكشفو . 4الٌسلطاف أك بعض كالٌتو كتابا بالغصب

كبثمن زىيد سعيا منهم السرتجاع , الوالٌة كعٌماؿ الٌسالطٌن لبعض الرعٌية على بيع دكرىم كأراضيهم
ىو ما كاف يطاؿ , ك من أبشع صور الغصب. 5أمواٟنم اليت دفعوىا مقابل حصوٟنم على اٞنناصب

حيي تيظهر أحد الٌنوازؿ أٌف االستيالء على األكقاؼ كاف من دأب الٌسالطٌن كاألمراء؛ , 6األحباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 387ص1ج, عيارآب, الونشريسي- 1
. 394-393ص ص1ج, اٞنصدر نفسو-  2
. 378ص1ج, اٞنصدر نفسو-  3
. 158ص3ج , الٌدرر اٞنكنونة, اٞنازك٘ب- 4
. 50-43ص ص 3ج, الٌنوازؿ ,الربزٕب- 5
إعطاء منفعة شيئ مٌدة كجوده الزما بقاؤه ُب : كمعناه, ك٨نا تسميتاف ٞنسٌمى كاحد, كبعضهم يعرٌب بالوقف, يعرب بعض الفقهاء باٜنبس- 6

لقولو صٌلى اهلل عليو كسٌلم  لعمر ابن اٝنطٌاب  ُب , كحكمو أنٌو مندكب, أك إعطاء منافع على سبيل الٌتأبيد, ُب ملك معطيو كلو تقديرا
؛ القاضي أبو ١نٌمد 317ص5ج ,اٞنصدر الٌسابق, الربزٕب:ينظر (. (إف شئت حبست أصلها أك تصٌدقت هبا)):نصيبو من أرض خيرب 
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عن رجل كاف صاحب حبس ُب بعض )): ففي  نازلة سئل عنها الفقيو اٜنافظ أبو القاسم العبدكسي
كعادة أمراء تلك البلدة التسٌلف من ماؿ , كقٌدمو سلطاف البلد على الٌنظر ُب اٜنبس, بلد اٞنغرب

يدٌؿ بكٌل كضوح أٌف اعتداء األمراء , إْب...كعادة أمراء تلك البلدة: فقولو, 1((كالتوٌسع فيو, اٜنبس
كما تشًن نازلة أخرل إٔب أحد شيوخ القبائل الذم بادر . على األحباس كاف أشهر من نار على علم

كىو يسأؿ عن حكم ما أخذه من أمواؿ حبسها بعض اٞنلوؾ كالٌسالطٌن على اٞنساجد , إٔب الٌتوبة
. 2كغًنىا

فجاء . يتوٌرعوف فال ينتفعوف بعوائدهإٌف االعتداء على مؤٌسسة الوقف ىو الذم جعل بعض الفقهاء م
ُب ترٗنة ١نٌمد بن يوسف السنوسي أٌف الٌسلطاف بعي إليو ُب أخذ شيء من غاٌلت مدرسة حسن 

كقد ,  ٓنٌرـ األخذ من أمواؿ الوقفالعبدكسي اهلل عبدؿ لفتوكقد نقل الونشريسي . 3أبركاف  فامتنع
 اٞناؿ بيت أمواؿ ُب ـتهبتصرفا اٞنسلمٌن على احتجزكه ما بسبب مدينوف فقراء اٞنلوؾ إف )):جاء فيها

 ,األصدقاء كإعطاء, اللذيذة الطيبة كاألطعمة, النفيسة كاٞنراكب, اٞنزخرفة الغالية الدكر أبنية ُب باٟنول
 كيكثر ,عليهم ديوف كلها فهذه عنو, اٞننهي الٌتصرفات من ذلك غًن إٔب األمواؿ من بالباطل كاٞنزاح

م تصح فال األياـ تطاكؿ مع  كال أكالدىم على ال ذلك غًن إٔب ـتهكصدقا ـتهكىبا ـتهكٓنسبا تربعاهتي
 كحـر كقفهم ينعقد ال ذكرنا ٣نا أحد على كقفوا فإف أصدقائهم, من غًنىم أك قرابتهم من غًنىم على
 فقهاء اٞنغرب األكسط عن تناكؿ طعاـ كما امتنع  ).4الوقف ٟنذا تناكلو عليو كقف من على

 صلتو كأخذ السلطاف طعاـ أكل ُنكم تتعلَّقي  فتول الونشريسيفقد أكرد  , كأخذ صالهتم,الٌسالطٌن
 يأخذ كمىن بو, ملتبس ىو كمن بطانتو من أحد أك السلطاف طعاـ أكل عن مزين ابن كسئل )):ؿفقا

                                                                                                                                                                       

, ؛ ١نٌمد الرٌصاع484ص2ج, 1998, دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 1ط, اٞنعونة على مذىب عآب اٞندينة, عبد الوٌىاب علي بن نصر
. 559ص, شرح حدكد ابن عرفة

, ؛ عبيد بودكاد113ص, جوانب من اٜنياة االجتماعية كاالقتصادية كالفكريٌة, ؛ عمر بلبشًن185ص7ج, عيارآب, الونشريسي- 1
 11عدد,  جامعة األمًن عبد القادر :قسنطينة , ٠نٌلة اآلداب كالعلـو اإلنسانية, االعتداء على األحباس ٧ناذج من تاريخ اٞنغرب اإلسالمي

. 62-43ص ص  , 2010, 
. 131ص3ج, ٌدرر اٞنكنونةاؿ, اٞنازك٘ب- 2
. 566ص, النيل, التنبكيت- 3

. 308ص7ج, اٞنصدر الٌسابق, الونشريسي-4



15ّ/ٖـ9َٛقف ايفكٗا٤ َٔ أِٖ ايٓٛاطٍ ايغٝاع١ٝ يف م :ايفضٌ ايجايح  

 ــ
 

121 
 

 كال شيء, ُب مالبسهم كال ,ىمتصال أخذ كال طعامهم ؿؾأ ألحد ٩نوز ال :فأجاب كمعركفو؟ صلتو
 على ابه فليتصدؽ صلة أخذ فمىن ـ,تهصال من يأخذ ٣نا كال بطانتهم من كاحد طعاـ أكل

 .1((اٞنساكٌن
 المغاـر الّسلطانّية كالمكوس :

كما كاف , ـ15/ىػ9دفعت اٜنركب كالٌصراعات الٌداخلٌية ُب اٞنغرب األكسط خالؿ القرف 
كإثقاؿ كواىلهم بأنواع اٞنغاـر , يصحبها من استنزاؼ للخزينة؛ الٌسالطٌنى إٔب االلتفات ٥نو أمواؿ الرعٌية

كىكذا شهدت . 2خصوصا ُب األرياؼ اليت كاف سٌكاّنا يتحٌملوف أعباء إدارهتا مع إلزامهم دفع اٞنغاـر
ك٣ٌنن أشار إٔب شيئ من , مدف كأرياؼ اٞنغرب األكسط أنواعا كثًنة من اٞنكوس اٞنفركضة على التٌجار

ككانوا , ككانوا أقدـ كأعظم األمراء, أٌف ملوؾ تلمساف كانوا يعيشوف بأهٌبة كبًنة)):ذلك مارموؿ فذكر
 كإذا كاف ىذا 3(.(كىو ١نٌرـ ُب دينهم, كإتاكات ضخمة من السٌكاف, يقبضوف مكوسا كبًنة من التٌجار

فإٌف شيوخ العرب اٞنتغٌلبٌن كانوا ىم أيضا يثقلوف كواىل السٌكاف , ىو شأف سالطٌن تلمساف مع اٞنغاـر
سلطاف ظآب  )):كتشًن نازلة سئل عنها الشيخاف أبو زيد كموسى ابنا اإلماـ عن. ((بشٌّت أنواع اٞنغاـر

.  4((كعاملو أك شيخ على قبيلة يفرض فريضة على بلده أك على بعض رعٌيتو
: األمر الذم جعل الونشريسي يصٌنفها ُب خانة احملدثات بقولو,  كالٌضرائب شائعة5  كانت اٞنكوس

. 6((اٞنكوس ك١ندثات اٞنظآب- أم البدع-كمنها))
, كمن األمور اليت كٌلدت حزازة ُب صدكر العاٌمة كالفقهاء توٌٕب اليهود للوظائف اٞنخزنٌية كاٛنمركٌية

كأصبحوا ىم الذين , كالواحات الٌصحراكيٌة, فتحٌكموا ُب أسواؽ الٌدكلة الزيانٌية باٞنناطق الٌشمالٌية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 177ص6ج, اٞنعيار, كنشريسياؿ-  1
. 117-116ص ص , 2002,مركز دراسات الوحدة العربٌية :بًنكت, 1ط, سوسيولوجية القبيلة, ١نٌمد ٤نيب بوطالب- 2
. 301ص3ج, إفريقيا, مارموؿ-  3
. 159-158ص ص3ج, الدرر اٞنكنونة, اٞنازك٘ب- 4
صورة اٞنكس على ما نقلو الشيخ أبو ١نٌمد اٞنرجا٘ب عن بعض العلماء أف ٪نتكر شخخ كاحد أك أكثر )):قاؿ الونشريسي ُب معياره -  5

كقاؿ الطييب اٞنكس ...منو سلعة ال يبيعها أحد غًنه أك غًنىم أك من ٫نتاره أك ٫نتاركنو كإف كثركا بشرط أاٌل يأخذكا الٌسلعة  إال من جهة
. 492ص2 ج, اٞنصدر السابق,((الضريبة اليت يأخذىا العٌشار

. 492ص2ج, اٞنصدر نفسو- 6
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كما قاموا باإلشراؼ على , ٪نٌددكف أسعار البيع كالٌشراء دكف تدٌخل الٌدكلة اليت ٔنٌلت عن دكرىا
فذكر اٜنسن الوزٌاف أٌف اليهود , ك صاحب توٌٕب اليهود لوظائف اٝنراج تزايد ثرائهم. 1مكاتب الٌديواف

 923ىػ أغنياء إٔب أف انتهبت ديارىم بعد موت اٞنلك أيب عبد اهلل عاـ 923بتلمساف كانوا قبل عاـ 
 2.فأصبحوا اليـو يكادكف يتكٌففوف الٌناس, ىػ

موقف الفقهاء من تفّشي الظّلم كالغصب 
إٌف اٞنتصٌفح للرٌتاث الذم خٌلفو فقهاء القرف الٌتاسع اٟنجرم يلمس تصريح بعض الفقهاء 

فمن ذلك قوؿ السنوسي حاكيا صعوبة العثور على عآب من أبناء القرف الٌتاسع . بالٌضجر من الواقع
. 3ٌ((كما أقل كجوده ُب ىذا الٌزماف الكثًن الشر)):  اٟنجرم ٩نمع بٌن علم الظٌاىر كالباطن حيي يقوؿ

كيشًن بيتٌن أنشد٨نا عبد الٌر٘نن الٌثعاليب بعد أف استأذنو سٌكاف مدينة اٛنزائر لالستسقاء؛ إٔب مدل 
: حيي قاؿ, تفاقم ظاىرة الظٌلم كاٛنور كالذم شارؾ فيو حٌّت القضاة 

ٜطٛف ايّغـــــــشاب مبظغٓـــــــــــــ١                           

   بعــشب فـــضات َٚـــــــــــــــا٤ طالٍ                                                                          

   ٜضٜز ايّٓظٍٚ فًِ ٜغتطـــــــــــــــــــــع                                       

 4   جلــٛص ايكغـــــــــا٠ ٚظًـــِ ايــٛال٠                                                                      

بل  أظهركا مواقفا ميعارضة , كٓب يكتف فقهاء اٞنغرب األكسط بإظهار سخطهم من الظٌلم
: كىي ما ٬نكن تلخيصها كاآلٌب, اختلفت أشكاٟنا

 اعتزاؿ الّسالطين :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 37ص1ج, تاريخ الٌدكلة الزيانٌية, ٢نتار حسا٘ب-  1
. 20ص2ج, إفريقيا, مارموؿ- 2
. 176ص, اٞنواىب القٌدكسٌية, اٞناٌلٕب- 3
 .25ص, اٛنوانب اجملهولة من ترٗنة حياة اإلماـ أ٘ند بن ٪ني الونشريسي, اٞنهدم البوعبدٕب- 4
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بسبب أعماؿ الظٌلم اليت ميورست على سٌكاف اٞنغرب األكسط  قاـ بعض الفقهاء باعتزاؿ 
الذم بعي إليو الٌسلطاف , ك عدـ قبوؿ ىداياىم كعطاءاهتم؛ كمحٌمد بن يوسف السنوسي, الٌسالطٌن

ُب أخذ شيء من غاٌلت مدرسة حسن أبركاف فامتنع فأٌٜنوا عليو فكتب ُب االعتذار كتابة مطٌولة فقبل 
 بيعده عن االجتماع ؛فمن كرعو)): كقد ذكر اٞنالٕب بعض مواقف السنوسي ُب ىذا الٌصدد فقاؿ. 1منو

, كال شيء أبغض إليو من االجتماع هبم,  كأقارب الٌسلطاف من الوزراء كالقٌواد ك٥نوىم,مع أبناء الٌدنيا
فرأل على البعد أناسا راكبٌن على , كقد خرجنا معو رضي اهلل عنو يوما إٔب الٌصحراء, كالٌنظر إليهم

 :فقاؿ رضي اهلل عنو,  فقلنا لو ىؤالء خواص الٌسلطاف؟ من ىؤالء :خيوؿ كعليهم ثياب فاخرة فقاؿ لنا
ككاف ال يقبل شيئا يأتيو من قبل الٌسلطاف أك غًنه ...كرجع عن طريقو, أعوذ باهلل من الٌشيطاف الٌرجيم

 2(.(من أقاربو أك خاٌصتو  كالوزراء كالقواد ك٥نوىم
كما بات بعض الفقهاء يتوٌرعوف عن قبض أجرة القضاء  كالفقيو أيب زكريا اٞنازك٘ب الذم سأؿ أبا 

مع إخباره أٌف ىذه األجرة تعطى , عن حكم قبض أجرة القضاء كتوزيعها على الفقراء, الفضل العقبا٘ب
. 3لو من أمواؿ الغصب كاٞنغاـر

, بل كحٌّت اجملتمع, كىكذا ٩ند الباحي ُب ثنايا كتب الرٌتاجم ما يرتجم ظاىرة اعتزاؿ الٌسالطٌن
:  فابن زاغو كاف يرٌدد ىذه األبيات اليت ٕنٌثل قٌمة الفكر االنعزإب

 أْغت بٛسزتٞ ٚيظَت بٝيت                     

فزاّ األْػ ٚمن٢ ايّغضٚص                                             

ٚأّربين ايّظَإ فُا أبــــــــــايٞ                   

 أطٚص  ال  أطاص ٚ فال ٖذضت                                            

ٚيغت بغا٥ٌ َا رَت سٝا                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 570ص, النيل, التنبكيت- 1
. 270ص, اٞنواىب القٌدكسية, اٞنالٕب- 2
. 76ص3ج, الٌدرر اٞنكنونة, اٞنازك٘ب- 3
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 1أعاص اجلٓز أّ صنب األَري                                              

فكيف )): قاؿ, فبعد أف ذكر تربٌـ العلماء اٞنتقٌدمٌن من أزمنتهم, أٌما ١نٌمد بن يوسف السنوسي
كالواجب فيو قطعا ٞنن أراد الٌنجاة بعد ٓنصيل ما يلـز من العلم ...لو رأكا زماننا ىذا أكاخر القرف الٌتاسع

كيدعو دعاء الغريق لعٌل اهلل سبحانو , كيبكي على نفسو, كيكوف جليس بيتو, أف يعتزؿ الٌناس ٗنلة
 2(.(ك٪نفظو بٌن ىذه الفنت اٞنرتاكمة, ٫نرؽ لو العادة

 ىجرة الفقهاء :
أٌدل تفٌشي الظٌلم كتسٌلط اليهود ُب بالد اٞنغرب األكسط  إٔب ىجرة بعض الفقهاء كالٌدعوة 

بسبب كثرة الظٌلم كتسٌلط اليهود , يعرٌب عن تربٌمو من سكىن تلمساف, 3فهاىو  الوادم آشي. إليها
: بقولو

تًُغإ أصض ال تًٝل حبــــايٓا                              

ّٔ يطف اهلل ْغأٍ يف ايكغا                                                                 ٚيه

  ٚنٝف حيّب املض٤ أصعا ٜغٛعٗا                                     

 4 ٜٗٛر ٚفّذاص َٚٔ يٝػ ٜضتغ٢                                                                   

كمن الٌشخصيات البارزة اليت غادرت أرض اٞنغرب األكسط أ٘ند بن ٪ني الونشريسي الذم صرٌح 
كمن ذلك قولو عن البدع , ّنخالفة ىؤالء الٌسالطٌن ألحكاـ الٌشرع" معياره"ُب عٌدة مواضع من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 61-60ص ص, كفاية احملتاج, التنبكيت-  1
. 19ص, العقيدة الوسطى  كشرحها, ١نٌمد السنوسي- 2
حٌل بتلمساف حٌن أخذت , كىي مدينة باألندلس قريبة من غرناطة, اٞنشهور بالوادم آشي نسبة إٔب إٔب كادم آش,  ١نٌمد بن اٜنٌداد-3

, أزىار الرياض, اٞنقٌرم: ؛ كحوؿ ١نٌمد بن اٜنٌداد ينظر605-604ص ص,  الركض اٞنعطار,اٜنمًنم:حوؿ كادم آش ينظر. غرناطة
. 305ص3ج
. 307ص3ج, أزىار الرياض, اٞنقٌرم- 4
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. 1((كمنها اٞنكوس ك١ندثات اٞنظآب كإقامة صور األئمة ككالة األمور كالقضاة)):كاٞننكرات ُب زمانو
ففٌر إٔب فاس ك استقٌر ىو ك عائلتو , 2انتهبت داره, كنتيجة ٞنا عرؼ بو الونشريسي من قٌوة الٌشكيمة

الذم كاف على ّنج كالده ُب مواجهة , ك اشتهر من بٌن عائلتو  ابنو عبد الواحد الونشريسي, 3هبا
فقد اٌتفق أنٌو كاف ُب يـو عيد ينتظر مع اٞنصٌلٌن خركج الٌسلطاف أيب , الٌسالطٌن كاإلنكار عليهم
فحٌن خرج الٌسلطاف , فتأٌخر خركج الٌسلطاف حٌّت حاف كقت صالة الٌظهر, العٌباس اٞنريين لصالة العيد

أيٌها الٌناس عظم اهلل أجركم ُب صالة )):فخطب الٌناس قائال , رقى عبد الواحد الونشريسي اٞننرب
. فصٌلى هبم الٌظهر كانصرؼ كٓب يراع ُب ذلك سلطانا كال غًنه, ٍبٌ أمر اٞنؤٌذف لصالة الٌظهر. 4 ((العيد

بعد أف عارض دخوؿ أيب عبد اهلل ١نٌمد اٞنهدم , كقد كاف مصًن عبد الواحد الونشريسي القتل
. 5الٌسعدم إٔب فاس

كالقابسي حٌن , بل راح الكثًن منهم يدعوا إليها, كٓب يقتصر دكر الفقهاء على اٟنجرة فحسب
كأكدع عند رجل , كيغـر الٌناس بالحق- كذا- سئل عن الٌسلطاف اٛنائر الظٌآب يأخذ العشر يأكلها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 492ص2ج, اٞنعيار, الونشريسي- 1
عٌلق على قوؿ ,  ٌف ١نٌقق اٞنعيار اٞنعٌربلك, ٓب تعرٌج اٞنصادر اليت ترٗنت أل٘ند بن ٪نٍن الونشريسي إٔب سبب ىجرتو كانتهاب داره- 2

قلت من ىنا تعلم أٌف ما كقعت بو الفتول بتلمساف سنة  سٌت كسبعٌن  من إباحة حفر القبور كنبشها إلنشاء سور أك برج )):الونشريسي
قد يكوف ىذا االنتقاد سبب غضب ملوؾ تلمساف على  )): بقولو((مكاّنا مع عدـ الٌضركرة اٞنلجئة لذلك خطأ صراح ال ٪نٌل كال يباح

 .329ص1ج, صدر الٌسابقآب, الونشريسي:  ينظر (.(الونشريسي
, كال العامل على غًن منوالو, كٓب توقفو كثرة القائل ِنالفو, فظٌل صادعا ّنا يرل أنٌو اٜنقٌ , ٓب تغًٌن ىذه الٌنكبة من سلوؾ الونشريسي- 3

حيي , كمن ذلك ما صرٌح بو حوؿ فساد ما جرل بو عمل  قضاة اٞنغرب األقصى كاألكسط من استفسار شهود االسرتعاءات
ضاة باٞنغرب األكسط كاألقصى جرل منذ مائة سنة كنيف باستفسار شهود االسرتعاءات عند اٞنربزين عن ؽ عمل اؿفاعلم أفٌ )):قاؿ

كسأذكر ُب ىذا الفصل من أجوبة الشيوخ ُب اٞنسألة ما . كمضمنها عند القاضي قبولو إياىم, شهادهتم بعد أدائها على فصوؿ الوثيقة
اٞننهج الفائق كاٞننهل , أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي: ينظر(.(ييستدٌؿ على أٌف الذم جرل بو عملهم ُب ىذه الفصوؿ ٢نالف للقواعد كاألصوؿ

دار البحوث للدراسات : اإلمارات العربية اٞنتحد, عبدر الر٘نن بن ٘نود األطـر: ٓنقيق, ئق بآداب اٞنوٌثق كأحكاـ الوثائقالالرائق كاٞنعىن اؿ
 373  ص1ج, 2005, 1ط, اإلسالمية كإحياء الثرات

 . 42-41ص ص, 1973, 13عدد , ٠نٌلة األصالة, ـ1549-ىػ955الٌشهيد عبد الواحد الونشريسي , عبد الٌر٘نن اٛنيالٕب- 4
 . 42-41ص ص, نفسواٞنرجع -  5
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ػػقاـ ُب بلد فيو مثل ىذا غًن طٌيب )): فأجاب . ذلك اٞناؿ فقبلو منو مداراة
ي
ك أكرد ابن مرٙب . 1((كاٞن

كىي ُب , ضمن ترٗنة أ٘ند اٜناج اٞنناكم نصا يظهر نوعا من أنواع معارضة بعض الفقهاء للواقع
, ال تعمل على تغيًن الواقع بل مستسلمة لسلطة الظٌلمة من الوالٌة كالٌسالطٌن, ٠نملها معارضة سلبٌية

كصاحب ىذه الٌنازلة ىو فقيو , كىي معارضة داعية إٔب اٟنجرة على القادر أك االعتزاؿ على العاجز
. آخر كىو أبو العٌباس أ٘ند البجائي

ما جوابكم ُب , كأداـ ّنٌنو عافيتكم, سٌيدم رضي اهلل عنكم)):كنٌخ سؤاؿ أ٘ند البجائي ىو
, كذٌؿ فيو اٞنسلموف كعٌز الكٌفار, كانتشر فيو الباطل كالٌسكر كٌل انتشار, موضع كثر فيو الظٌلم كاألشرار

, ٕنٌكس فيو جٌل اٞنبيعات على اٞنسلمٌن, كاٌتضع فيو أىل اٞنعرفة كالعلم, كارتفع فيو اٛنور كالظٌلم
فال أدرم أخوفا على أنفسهم أـ , كٓب يظهر من فضائلو ناكر ٞننكر, كأشكل األمر على اٞنسرتشدين

خشي على نفسو ٣نٌا ىو , ٍبٌ إٌف إنسانا اضطٌر إٔب أخذ العلم من علماء اٞنوضع اٞنذكور, استهزاء باألمر
فهل أعزٌكم اهلل يسوغ لو اٞنكي ُب ذلك اٞنوضع مع عدـ قدرتو على تغيًن اٞننكر إالٌ , قبل مسطور

, كىل يسوغ لو أخذ العلم من علمائو مع عدـ تغيًنىم ٞنا ذكر...كيكوف بذلك ٣نتثال ألمر ربٌو, قليال
كنالحظ أٌف الٌسائل قد أشار إٔب أٌف كٌل فقهاء بلده قد تركوا مهٌمة . 2 ((كإقامتهم باٞنوضع اٞنذكور

أك االستهانة ,  كٓب ٩نعل الٌسائل ٟنم من عذر إال اٝنوؼ على الٌنفس, األمر باٞنعركؼ كالٌنهي عن اٞننكر
. باألمر

أف يفٌر بدينو , الٌناظر لنفسو نظر مشفق, الواجب على اٞنؤمن احملٌقق )):كقد أجاب اٞنناكم قائال
تعٌذر عليو ذلك  )):ٍبٌ بٌٌن أنٌو ُب حاؿ . 3 ((كال يقيم إال ُب موضع تقاـ فيو الٌسنن, من الفنت

كيكوف مع اٞنستضعفٌن من الٌرجاؿ كالٌنساء , فليقم ىناؾ صابرا صربا ٗنيال..., كانسٌدت عنو اٞنسالك
كليقل كما قالوا إف ٓب ٩ند معينا على الٌدين كال ظهًنا , كالولداف ال يستطيعوف حيلة كال يهتدكف سبيال

. 4 ((ربٌنا أخرجنا من ىذه القرية الظٌآب أىلها كاجعل لنا من لدنك كلٌيا كاجعل لنا من لدنك نصًنا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 387ص1ج, اٞنصدر الٌسابق, الونشريسي- 1
. 71-70ص ص, البستاف , ابن مرٙب- 2
. 70ص, اٞنصدرنفسو- 3
. 71ص , البستاف, ابن مرٙب- 4
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كظٌل الٌشيخ رغم ذلك متمٌسكا بطاعة كالة األمور ما ٓب يكفركا حيي ختم جوابو بإيراده  قوؿ الفقيو 
: الكالعي 

ٚطاع١ َٔ إيٝ٘ األَض فايظّ                       

ٚإٕ داصٚا ٚناْٛا َغًُني                                                                    

   ٚإٕ نفضٚا نهفض بين عبٝز                                      

فال تغهٔ رٜاص ايهافضٜٔ                                                                   

ّم َٜٛـــــــا       ــــــــــــــّٚ احلــــَا ٜلــــــــ   فضّب                              

  فتًٗو يف غُاص اهلايهني                                                                

ر يف األصض َّتغعا فٗادض                 تر                  

 1 إىل راص اهلزا٠ ايٛاصًني                                                                

ييالحىظ من خالؿ ىذا النٌخ مدل تفاقم ظاىرة الظٌلم؛ األمري الذم جعل الفقهاء ييفتوف بوجوب 
. أيضا ىو ذلك التواصل  بٌن فقهاء اٞنغرب األكسط فيما بينهم ك٣نٌا ييٍستنتج من ىذا النخٌ . اٟنجرة

كاٞنهملٌن لألمر , كما يربز ىذا النخُّ كجودى طائفة من الفقهاء الذين ال يعملوف على إصالح الواقع
.  2باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر

رغم تصر٪نو بظلم , كاليت تدعوا إٔب عدـ اٝنركج على كالة األمور, أٌما استدالؿ اٞنناكم هبذه األبيات
كعدـ نقضهم للبيعة ٓب يكن إالٌ سلوكا أماله , فيدٌؿ أٌف طاعة ىؤالء الفقهاء للٌسالطٌن, الٌسالطٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 71 ص ,اٞنصدر نفسو- 1
 جاء ُب مقٌدمة  جواب ١نٌمد بن يوسف السنوسي على نازلة يهود توات ُب معرض ثنائو على عبد الكرٙب اٞنغيلي ما يؤٌكد تراجع - 2

إٔب األخ ُب اهلل اٜنبيب ُب ذات اهلل تعأب القائم ّنا اندرس ُب فاسد الٌزماف من )):حيي يقوؿ, ظاىرة األمر باٞنعركؼ كالٌنهي عن اٞننكر
(. ( اليت القياـ هبا ال سيما ُب ىذا الوقت علم على االٌتساع بالٌذكورة العلمٌية كالغًنة اإلسالمٌية,فريضة األمر باٞنعركؼ كالٌنهي عن اٞننكر

. 252ص2ج, اٞنعيار, الونشريسي
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ففقهاء تلك الفرتة كانوا يسًنكف على ّنج ١نمد .1عليهم الواقع كدعتهم إٔب مراعاتو اٞنصلحة العاٌمة
 بتعظيم إال تنضبط كال العامة, اٞنصاّب ضبط ٩نب)) :القواعدذم قاؿ ُب  كتابو كاؿ, اٞنقرم اٛند

 .2((العامة اٞنصلحة تعذرت أىينوا أك عليهم اختلف كمّت الرعية, نفوس ُب األئمَّة
كىكذا شهد القرف الٌتاسع اٟنجرم ك اٝنامس عشر اٞنيالدم مرحلة حاٚنة ُب تاريخ حركة العلماء 

بل من حيي تنٌوعهم  , ال من حيي عددىم اٟنائل ىنالك فحسب, اٛنزائرٌيٌن ٥نو اٞنٌشرؽ اإلسالمي
كقد الحظ عٌمار ىالؿ أٌف ٕنركز أكرب عدد من فقهاء اٞنغرب األكسط , كتوزيعهم عرب أقطار اٞنشرؽ

لك إٔب االستقرار الذم عرفتو بالد اٜنجاز ذكلعٌل مرجع , كاف ُب اٜنجاز كباألخخ ّنٌكة كاٞندينة
بسبب تدىور أكضاعها , يضاؼ إليو تقٌلخ اٟنجرة إٔب األندلس, مقارنة ببقٌية البالد اإلسالمٌية

 كُب مصر قٌدر %46.93 ك قٌدر عٌمار ىالؿ نسبة الفقهاء اٞنهاجرين إٔب اٜنجاز ب. السياسٌية
كما أثبت أٌف الفقهاءى اٞنهاجرين كاف أغلبهم .   ُب القدس% 10.28ك, % 22.44:نسبتهم ب

, ك بالد زكاكة, اٛنزائر, كتلمساف, من اٞنناطق اليت كانت تعيش على كقع الفنت كبسكرة كَناية
.  كىو ما يؤٌكد مدل تأثًن األكضاع السياسٌية ُب عملٌية اٟنجرة, 3كقسنطينة

كما كاف يسفر عنو من تنافس حاد بٌن ,  كاٞنغربٌيةكرغم اٛنٌو العلمي اٞنشحوف ُب البالد اٞنشرقٌية
, فإٌف فقهاء اٞنغرب األكسط قد أكجدكا ألنفسهم مكانة مرموقة ُب أشهر اٞندارس اإلسالمٌية, الفقهاء

ك٣ٌنن برز منهم سآب بن عبد اهلل القسنطيين , كتقٌلدكا مناصب مهٌمة, كاستفاد منهم خلق كثًن
ك٪نٍن , (ىػ865ت)كأبو الفضل ١نٌمد اٞنشذإب , ىػ820كأ٘ند بن ١نٌمد اٞنغراكم ت, (ىػ820ت)

. 4(ىػ897ت)كأبو الطٌيب ١نٌمد النقاكسي , (ىػ888ت)العلمي 
 :تسّلط  شيوخ القبائل كانعداـ األمن -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.196ص, اإلسالمي السياسي النظاـ بناء ُب العريب اٞنغرب فقهاء جهود, سليماف كلد خساؿ- 1

,  مركز إحياء الثرات اإلسالمي:مكة اٞنكرمة, أ٘ند بن عبد اهلل بن عبد اٜنميد: ٓنقيق, القواعد, أبو عبد اهلل ١نمد بن ١نمد اٞنقرم-  2
. 429ص2ج
, 1ط, (ىػ3/14), الٌتاسع كالعشرين اٞنيالديٌنالعلماء اٛنزائريٌوف ُب البلداف العربٌية اإلسالمٌية فيما بٌن القرنٌن , عٌمار ىالؿ- 3

 .279-274ص ص, 1995, يٌةديواف اٞنطبوعات اٛنامع:اٛنزائر
. 291-279ص ص, , العلماء اٛنزائريٌوف ُب البلداف العربٌية اإلسالمٌية, عٌمار ىالؿ-  4
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تفاقم سلطة , من اٞنظاىر السياسٌية كاالجتماعية اليت كاف ٟنا أثر كخيم على بالد اٞنغرب األكسط
سا٨نت ُب توطيد سلطاف الٌدكلتٌن كذلك أٌف ىذه القبائل قد , 2ال سيما العربٌية منها, 1شيوخ القبائل

, كنظًن ذلك أطلق الٌسالطٌن أيدم شيوخ القبائل على ما تغٌلبوا عليو من البالد, اٜنفصٌية كاٞنرينٌية
كالتكٌفل , مع التزاـ اٝنضوع كالوالء, كفرض اٞنكوس, 4 َنمع اٞنغاـر3مقابل تكٌفل ىذه القبائل اٞنخزنٌية

. 5كتوٌفًن اٞندد العسكرم للٌدكلة, بتمويل اٞنخزف
كانت الٌدكلتاف  اٜنفصٌية كالزيانٌية  ُب أيٌاـ قٌوهتا قادرة على طرد القبائل عن الٌتلوؿ إٔب الٌصحارم 

لكٌن ىذه القبائل اغتنمت فرصة االضطرابات اٞنزمنة اليت كانت تنتاب اٞنغرب األكسط لتنتشر . كالقفار
كىكذا صارت ىذه القبائل قبلة لألدعياء  كالطٌا١نٌن , 6ُب أرجاء التٌل كتستقٌل بأمر الكثًن من البالد

بل كصل األمر ببعض القبائل إٔب هتديد  , 7إٔب الٌسلطة؛  فتعاكنت معهم نظًن اٜنصوؿ على اٞنكافآت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  56ص, مركز دراسات الوحدة العربٌية:بًنكت, 1ط, سوسيولوجيا القبيلة ُب اٞنغرب العريب, ١نٌمد ٤نيب بوطالب- 1

 Mercier , Histoire de l’Afrique septentrionale,T2p381-381. 
كالذين أرسلهم اٞنستنصر الفاطمي  إٔب إفريقية بإشارة من , ىي القبائل اٟناللٌية اٞننحدرة من بين ىالؿ كسليم  كبعض القبائل اٞنضريٌة- 2

كقد دخلوا بالد اٞنغرب  كاٛنراد . كقاـ ّنبايعة بين العٌباس , ىػ437كزيره اليازكرم بعد أف  قطع اٞنعٌز بن باديس الٌدعوة لبين عبيد سنة 
, كما زحفوا على بالد اٞنغرب األكسط, كقاموا باقتساـ بالد إفريقية, ىػ449كدخلوا القًنكاف فخرٌبوىا سنة  ,ىػ 443اٞننتشر سنة 

كقد غلب عليهم اسم العرب اٟناللٌية ألٌف الرياسة  . كغلبوا على بسائط اٞنغرب األكسط, ىػ كىزموه460فاصطدموا بالٌناصر اٜنٌمادم سنة 
رحلة بين ىالؿ إٔب الغرب كخصائصها , ؛ عبد اٜنميد بوٚناحة20-17ص ص6ج,الٌتاريخ, ابن خلدكف : ينظر.كالعدد كانت ٟنالؿ

اٟناللٌية ُب الٌتاريخ كاألدب , ؛ عبد اٜنميد يونس78-63ص ص1ج, 2008,دار الٌسيل:اٛنزائر, الٌتار٫نٌية االجتماعٌية كاالقتصاديٌة
القبائل العربٌية ُب اٞنغرب ُب , مصطفى أبو ضيف أ٘ند عمر, 61-51 ص ص,  .Kotobarabia.com wwwموقع , الٌشعيب

, اٞنغرب العريب تار٫نو كثقافتو, ؛ رابح بونار61-59ص ص, 1982, ديواف اٞنطبوعات اٛنامعٌية:اٛنزائر, عصرم اٞنوٌحدين كبين مرين
 .199ص, الٌشركة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, 2ط
فهي ٕنٌثل ٠نموعات عسكرية ثانوية , ىي قبائل تضع على ذٌمة الٌدكلة ٠نموعة من فرساّنا مقابل بعض االمتيازات:قبائل اٞنخزف - 3

كتلعب دكرا ىاما ُب العمليات العسكرية الٌداخلٌية , تساعد اٛنيش الٌنظامي خالؿ اٛنوالت اٝناٌصة َنمع الٌضرائب ُب فرتة االنتفاضات
. 113ص, سوسيولوجيا القبيلة,  ١نٌمد بوطالب: ينظر.دكف العملٌيات اٝنارجٌية اليت تتطٌلب جيشا نظاميا

. 98ص1ج , 1999, جامعة تونس:تونس ,1ط, اٞندينة كالبادية بإفريقية ُب العهد اٜنفصي,  ١نٌمد حسن- 4
. 104ص2ج, تاريخ إفريقيا ُب العهد اٜنفصي, برنشفيك- 5
. 103 ص1ج, اٞندينة كالبادية, ؛ ١نٌمد حسن207ص, تاريخ إفريقيا الشمالٌية, جولياف. أ. ش- 6
 .471- 467ص ص, اٛنزائر ُب الٌتاريخ, رشيد بوركيبة كآخركف- 7
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كفرض اٞنغاـر , ك كانت ىذه القبائل  تعيش غالبا على الٌنهب كالغصب كاإلغارة. 1هتديد حواضر اٞنلك
كىكذا ٓنٌولت ىذه , "أرزاقها ُب ظالؿ رماحها"فهي قبائله , على البالد اليت كانت ٓنت أيديهم

. 2القبائل إٔب ًمعوؿ ساىم ُب اّنيار الٌدكلتٌن الزيانٌية كاٜنفصٌية كخراب العمراف هبما
بل امتٌد ُب أكاخر , أين توجد القبائل الٌضعيفة,  على األرياؼ ٓب يقتصرنفوذ القبائلكإذا كاف 

ٓب يكتفوا ّنا كانوا بدكرىم ٌف شيوخ القبائل فإ ؛ اٜنفصٌية كالزيانٌية إٔب  حواضر اٞنلك عهد الٌدكلتٌن
يفرضونو على القبائل الٌضعيفة من اٞنغاـر كأمواؿ العشور؛ بل كصل هبم اٜنٌد إٔب مطالبة الٌسالطٌن 

العرب كانوا )):ابن خلدكف يشًن إٔب أٌف فهاىو , كتركيع الٌسابلة, بالعطايا مقابل كٌفهم عن شٌن الغارة
يزرعوف األراضي ُب بالدىم بالتلوؿ كال ٪نتسبوف ّنغارمها فيضيق الدخل, ك٬ننعهم السلطاف العطاء من 

 3(.(كتنطلق بالعيي كالنهب أيديهم, فتفسد طاعتهم, أجل ذلك
 عن ينخصوصا أكلئك اٝنارج, دفع تسٌلط شيوخ القبائل بالٌسالطٌن إٔب ١ناكلة كبح نفوذىم

, كتقـو بتقويٌة نفوذ قبيلة على حساب أخرل, فكانت الٌدكلة تدخل معهم ُب حركب مكٌلفة. 4طاعتهم
 كمن بٌن سالطٌن القرف الٌتاسع .كما تكاد ٔنيًمد نار قبيلة حٌّت تىربيز قبيلةه أخرل على الٌساحة, أخرل

الذم ذكر التنسي , الذين أظهركا حزما كبًنا قصد تقويض سلطة شيوخ القبائل؛ أ٘ند العاقل الزيا٘ب
ككذلك ُب عهد الٌسلطاف اٜنفصي أيب , 5((أظهر ُب أٌكؿ أيٌامو اٜنـز أماـ الٌلصوص كالعرباف )):أنٌو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنفس الشيئ بالٌنسبة ٜناضرة , ك عاثوا فسادا ُب ساحاهتا, حٌن قاربوا تلمساف, من ذلك ما فعلو خالد بن عامر كبنو يعقوب كاٞنعقل-  1

ص 6ج, نوازؿاؿ, الربزٕب؛ 506ص2ج, بغية الركاد, ٪نٍن بن خلدكف: ينظر. كضٌيقوا على سلطاّنا, تونس حيي نزؿ األعراب هبا
. 180-179ص
؛ 25ص, 2007, منشورات بونة للبحوث كالٌدراسات:اٛنزائر, 1ط, تقدٙب سعد بوفالقة, الٌرحلة اٞنغربٌية, ١نٌمد العبدرم البلنسي- 2

,  دار سرٌاس للٌنشر:تونس, 3ط, ١نٌمد عجينة-١نٌمد الشاكش:تعريب,  ما ٩نب أف  تعرؼ عن  تاريخ تونس, ١نٌمد اٟنادم الٌشريف
 –جويلية , 1975, السنة الرٌابعة,  26عدد, ألصالةا, ّناية دكلة بين زياف, ؛ موالم بلحميسي58-57, 51-50ص ص , 1993

. 33ص, عدد خاص عن تاريخ تلمساف كحاضرهتا, أكت
. 577ص6ج, الٌتاريخ, ابن خلدكف- 3
. 292ص2ج, إفريقيا, مارموؿ- 4
. 249ص,  نظم الدٌر كالعقياف,التنسي- 5
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أٌف اهلل قطع بو  )):حيي  يقوؿ أ٘ند بن ٪ني الونشريسي , فارس عزكز الذم ضرب بيد من حديد
. 1((أىل الٌزيغ كالفساد من أىل البادية كالبالد

ك استقالؿ , كمن اآلثار السلبٌية لتزايد نفوذ سلطة شيوخ القبائل تفٌكك بالد اٞنغرب األكسط
كىو ما جعل الٌسلطة اٞنركزيٌة تفقد حٌق اإلشراؼ على جباية الٌضرائب من القبائل . 2الكثًن من األقاليم

بل أصبح ذلك من احتكار القبائل اٞنستقٌلة أك قبائل , مثل ما كاف عليو اٜناؿ ُب عصرىا الٌذىيب
فاٞنناطق اٛنبلية , كاليت ساعدهتا األسباب اٛنيوسياسية ُب التحٌرر من دفع الفركض اٞنخزنٌية, 3الٌسيبة

كتلك كانت حالة جباؿ القبائل كاألكراس , كاٞنناطق اٞنتاٙنة للٌصحراء ٓب ٔنضع إٔب اٞنخزف بشكل دائم
 .4باٛنزائر

كمن أىٌم التحٌوالت االجتماعية اليت عرفها اٞنغرب األكسط ُب ىذه  الفرتة ىو بداية ىيمنة 
كتاللو  , فأضحت بسائط اٞنغرب  األكسط, 5العائالت على حساب القبيلة فيما يشبو األكليغارشية
كسلطنة كوكو اليت ٪نكمها ابن القاضي بالقسم , مقٌر إمارات قبلٌية عديدة تشمل مشيخة مدينة اٛنزائر

أٌما القسم الٌشرقي من تلك اٛنباؿ فتحت إمرة األمًن عبد العزيز من , الغريب من جباؿ القبائل الكربل
كما ظهرت عٌدة إمارات , ككانت اٞنزا٘نة على أشٌدىا بٌن كوكو كقلعة بين عٌباس, أسرة بين العباس

أٌما الزٌاب كاٜنضنة كبعض , كال تدين ُب الغالب بالوالء ألحد, صارت تقتسم الٌرقعة الويسطى, كاىية
كانت )):يقوؿ أبركديل كاصفا ىذا التفٌكك السياسي. 6جهات الٌصحراء فتحت إمرة عائلة بوعٌكاز

قد بلغت ُب الٌشماؿ اإلفريقي , كتداخل اٞنمالك  بعضها ببعض,  الفوضى السياسٌية كاالضطرابات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 10ص10ج, اٞنعيار, الونشريسي- 1
 .24ص, 1830-1500اٛنزائر كأكربا , ككلف. ب.جوف - 2
كالذين يساعدىم موقعهم , تستعمل كلمة سيبة باٞنعىن الفضائي عند اإلشارة إٔب التمٌرد الذم ٬نكن أف يربز لدل ساكين األطراؼ- 3

-115ص,  سوسيولوجية القبيلة, ١نٌمد بوطالب: ينظر . كىو اصطالح مغريب ُب األساس, اٛنغراُب على االنفالت من رقابة الٌدكلة
116 .

. 10ص, اٛنزائر خالؿ العهد الرٌتكي, صاّب عٌباد؛ 115ص, اٞنرجع نفسو- 4
. 101ص2ج, تاريخ إفريقيا ُب العهد اٜنفصي, برنشفيك:ينظر. ىي ىيمنة فئة صغًنة على اٜنكم: األكليغارشية-  5
. 94 -93صص , حرب الثالٖنائة سنة, أ٘ند توفيق اٞند٘ب- 6
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كإٌف اإلنساف ليصاب بنوع من الٌذىوؿ كىو يتلو قائمة اٞنمالك , مبلغا ال ٬نكن أف نلٌخصو ُب صفحات
  1(.(كاإلمارات اليت اقتسمت رقعة ىذا الٌشماؿ اإلفريقي

: صراع القبائل فيما بينها كتشّكل األحالؼ

كإغارة القبائل القويٌة على القبائل الٌضعيفة إٔب , أٌدل عزكؼ القبائل عن تقدٙب مساعداهتا للٌدكلة
كأصبح شيوخ القبائل الغارمة يقٌدموف األمواؿ للقبائل الغالبة مقابل حفظ . تدىور األكضاع األمنٌية

 ان رضاؼ ,كهبذا شٌكلت القبائل القويٌة شبو جيش ينوب عن الٌدكلة, كعدـ التعٌرض لغاراهتم, مضارهبم 
فخربت اٞندف , كىو ما ساىم ُب تعٌطل الكثًن من اٞنسالك الربيٌة, 2 نطاقات كاسعةعلىنفسو 

. 3كتعطٌلت الٌتجارة, كالعمراف
ككانت القبائل القويٌة تعيش حالة من الٌصراع فيما بينها؛ ذلك الٌصراع الذم كاف يٌتخذ طابعا 

ككانت الغلبة . كتنمية موارد القبيلة, 4كيكوف ىذا الٌصراع ُب الغالب  ٜنيازة اجملاؿ, حادا كعنيفا
عٌد - , تكريسا للمثل القائل, تصاحب القبيلة األقول عٌدة كاألكثر عددا حيي يكتب ٟنا اٟنيمنة

أك ١نالفة قبيلة , كىو الوضع الذم دفع بالقبائل الٌصغًنة إٔب الٌتحالف فيما بينها-. رجالك كأكرد اٞناء 
.  5كبذلك تشٌكلت األحالؼ, أخرل قادرة على ٘نايتها

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 69ص,  حرب الثالٖنائة سنة, توفيق اٞند٘ب-  1

Braudel, Les Espagnols et l'Afrique du nord ,  p 212-213. 
منشورات اٞنركز الوطين للٌدراسات :اٛنزائر, 16الٌتاريخ العسكرم للجزائر من الفتح اإلسالمي إٔب القرف , ٢نتار حسا٘ب كآخركف- 2

 152-151ص ص, 2007,طبعة خاٌصة بوزارة اجملاىدين , 1954كالبحي ُب اٜنركة الوطنٌية كثورة أٌكؿ نوفمرب 
. 138-135ص ص, األدلة البينة النورانية, ابن الشماع- 3
٠نٌلة اآلداب كالعلـو : قسنطينة, ـ 14/ىػ8ظاىرة االندماج اٟنالٕب ُب اٞننظومة الصوفٌية باٞنغرب األكسط خالؿ القرف , الطٌاىر بونايب-  4

. 146ص, 2011, 12عدد, جامعة األمًن عبد القادر, االنسانٌية
. 118-117ص ص, سوسيولوجية  القبيلة, ١نٌمد بوطالب- 5
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: موقف الفقهاء من تسّلط شيوخ القبائل
أىٌم الٌظواىر السلبٌية فتاكل البرزلي كالّدرر المكنونة ككالمعيار المعرب تناكلت كتب الٌنوازؿ 

فيظهر من خالؿ الكثًن من الٌنوازؿ  ما كاف عليو ,  ُب شٌّت اٞنيادين اليت أفرزىا تسٌلط شيوخ القبائل
كمن ذلك ما سئل عنو ١نٌمد , الٌسالطٌن من اإلغداؽ ُب منح شيوخ القبائل  األراضي كاإلقطاعات 

عمد ٞنن ٓنت ساحتو ؼ, عن رجل من أعياف القبائل يعطيو الٌسلطاف أرضا ينتفع هبا ُنياتو)):بن مرزكؽ 
  .1((كيأمرىم أف ٪نرثوا, ُب زماف اٜنرث فيأخذ ٟنم زرعا اغتصابا

ك ترسم ىذه الٌنازلة صورة حٌية عن ٠نتمع اٞنغرب األكسط ُب ظٌل سلطة شيوخ القبائل كما كاف 
 .يعرفو من أعماؿ الٌنهب كالغصب كالظٌلم كاالستبداد كانعداـ األمن

ٓب يسلم من ؼ, كتراجع الوازع الٌديين عندىم, كتوٌضح بعض الٌنوازؿ مدل جشع شيوخ القبائل
فقد سئل عبد الٌر٘نن , ظيلمهم حٌّت اٞنرابطٌن الذين كانوا  ١نٌل تقديس ُب بالد اٞنغرب األكسط

كىكذا , 2الوغليسي عن أقواـ مرابطٌن أغار عليهم أقواـ من العرب فأخذكا ما ُب أيديهم من اٞناشٌية
.  كتعٌدل كٌل اٜندكد, ٤ند أٌف تسٌلط شيوخ القبائل قد ْناكز كٌل األعراؼ

: الفقهاء كقتاؿ شيوخ القبائل المفسدين
فإٌف الفقهاء , رغم ما كاف يقـو بو شيوخ القبائل من أعماؿ ٟنا حكم اٜنرابة من اٞننظور الٌشرعي

بل , كاإلجهاز على جر٪نهم؛ فبٌن من يرل جواز ذلك, قد اختلف رأيهم حوؿ شرعٌية ١ناربتهم
كىو ما نستشٌفو من خالؿ . كبٌن من ال يرل ذلك كييشٌنع على فاعلو, كييشارؾ ُب القتاؿ ك٪نٌي عليو

نازلة سئل عنها  ابن عرفة من قبل الفقيو أيب العٌباس أ٘ند اٞنعركؼ باٞنريض كالذم أشار إٔب أف بالد 
كلعٌل ُب ىذا الكالـ من اٞنبالغة , كٓب يكن هبا من يستفّت على ىذه النازلة, اٞنغرب شاغرة من العلماء

كقد يكوف سبب ىذا . 3 »كاهلل أعلم بقصده « :الٌشيء الكثًن األمر الذم جعل اٞنازك٘ب  يعٌقب بقولو 
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. 160ص, 101-95 صص3ج, الٌدرر اٞنكنونة, اٞنازك٘ب- 1

- Jacques Berque ,L’Intérieur Du Maghreb,P49-47. 
. 166ص3ج, الٌدرر اٞنكنونة, ازك٘بآب- 2
. 796ص1ج, اٞنصدر نفسو - 3
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بسبب مشاركتو , اٜنكم من الفقيو أيب العٌباس ىو تلك اٜنملة اليت شٌنها فقهاء اٞنغرب األكسط ضٌده
. ُب قتاؿ اٞنغًنين من شيوخ القبائل 

: ك ىذا ىو نٌخ نازلتو
ٗناعةه ُب مغربنا من العرب تبلغ بٌن فارسها كراجلها قدر عشرة أالؼ أك تزيد ليس ٟنم إال ))
كيأخذكف حـر , كانتهاب أمواٟنم بغًن حق, كسفك دمائهم, كقطع الطرقات على اٞنساكٌن, الغارات

أشار إٔب ضعف الٌسلطاف , ا ذكر الٌسائل حاؿ ىؤالء اٞنفسدينكٓبٌ ( (اإلسالـ أبكارا كثيبا قهرا كغلبة
بل ضعف عن مقاكمتهم فضال عن ,  مع أف أحكاـ الٌسلطاف أك نائبو ال تناٟنم:))عن قتاٟنم حيي قاؿ

كقطع نظر عٌماؿ , كنصب عٌماٟنم فيها, ردعهم؛ بل إ٧ٌنا يداريهم باألعطية كاإلنعاـ ببعض بالد رعيتو
ٍبٌ بٌٌن الٌسائلي ما رآهي من كجوب قتاؿ ىذه الطٌائفة (. (كفصل أحكامها , الٌسلطنة عن الٌنظر ُب حياهتا

كقتل منهم خلق , كصرحنا بأنٌو جهاد فاجتمع الناس على قتاٟنم فهزمهم اهلل, فأمرناىم بقتاٟنم)):فقتاؿ
كتيظهر الٌنازلة صور التسٌلط .. 1 ((بل كلٌػػهم, كثًن فأنكر ذلك علينا بعض اٞننتمٌن للعلم هبذه البالد

كمدل الٌضعف الذم أصاب الٌسالطٌن إٔب اٜنٌد الذم جعلهم يشرتكف كٌد , اليت مارسها شيوخ القبائل
, كيئسوا من ٘ناية الٌسلطاف ٟنم, ككيف أٌف األىإب تربٌموا من أعماٟنم, شيوخ القبائل بالعطايا كاٟنبات

كما , كجعل قتاٟنم نوع من أنواع اٛنهاد, بعد أف أفتاىم أبو العٌباس أ٘ند, فقاموا بالٌدفاع عن أنفسهم
كبدؿ أف يقـو الفقهاء , إف استجاب السٌكاف لفتول أيب العٌباس حٌّت ىـز اهلل شيوخ القبائل اٞنفسدين

, أٌما ابن عرفة  فقد أجاب َنواز قتاؿ ىؤالء اٞنفسدين. راحوا ينكركف عليو, بالثٌناء على أيب العٌباس
كيشبو جواب ابن عرفة جواب أيب سعيد بن . 136كتصويبو لفعل الٌسائل, كاإلجهاز على اٛنريح منهم

بأنٌو ال حيف على الفقيو )):فأجاب, لب حٌن سئل عن خطيب قرية اشرتؾ مع أىلها ُب قتل ١نارب
. 2((كقد كاف ما فعلو من ذلك من ٗنلة دينو كفقهو, كال بأس بصالة من ائتٌم بو, الذم شارؾ ُب قتلو

: الوظائف الّدينّية في ظّل سلطة شيوخ القبائل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 311-309ص ص1ج, الٌدرر اٞنكنونة, اٞنازك٘ب-  1
. 198ص1ج,  اٞنصدر نفسو- 2
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كاإلمامة كاٝنطابة ,  كاف الفقهاء ُب ظٌل سلطة شيوخ القبائل  ٬نارسوف بعض الوظائف الٌدينٌية
بيد أٌف شيوخ القبائل كانوا , كحٌّت ال تتعٌطل مصاّب اٞنسلمٌن, ٕناشيا مع الواقع, كالقضاء كغًنىا

ـٌ ألحكاـ الفقهاء كىذا ما تيشًن إليو نازلة سئل عنها , كالٌتشويش عليهم, مشتهرين  بعدـ االنقياد التا
كعدـ جرياف ,  حاؿ بالد اٞنغرب األكسط ككثرة فسادىا)):أبو الفضل العقبا٘ب؛ فقد ذكر الٌسائل

, أٌف القاضي إذا حكم ُب مسألة بالٌتحرٙب قوال يعتد ُنكمو)):كأضاؼ الٌسائل. ((األحكاـ الٌشرعية فيها
كيساعده على عدـ ,  كيشتكي لو فيأخذه صاحبو اٞنذكور, ك٬نضي اٜناني لصاحبو من األمراء العرب

كقد تعٌرض فقهاء آخركف لكثًن من اٞنضايقات؛ كمحٌمد بن عمر اٟنوارم . 1((االنقياد ٜنكم القاضي
ككاف عثماف من طغاة العرب . الذم ٓنٌرش بأحد أتباعو عثماف بن موسى بن اٞنسعود العامرم

. 2اٞنفسدين كمن ظلمتهم اٞنسرفٌن
 : حكم الحّج  على سّكاف المغرب في ظّل فساد المسالك البريّة

كىي مسألة , أثارت قضٌية انعداـ األمن ُب بالد اٞنغرب األكسط مسألة طاؿ حوٟنا الٌنقاش
كىل ما تعرفو أكثر الٌطرقات من قطٌاع الٌطرؽ كاحملاربٌن , على سٌكاف اٞنغرب كاألندلس" كجوب اٜنجٌ "

ك٣ٌنن سيئل  عن ىذه . كغًنىم تيلحق سٌكاف اٞنغرب كاألندلس بالذين ال يستطيعوف إٔب اٜنٌج سبيال
فقد سيئل عن حكم من حٌج ُب ىذا الٌزماف فأجاب , اٞنسألة القاضي أبو اٜنسن علي بن ١نسود

خركج اٝنارج اليـو )):كما قاؿ أبو موسى عيسى بن مناس , ((كإف ٔنٌلف فمعذكر , غٌرر بنفسو )):
 3(.(كليؤٌخر الٌناس حٌّت يفرٌج اهلل, كال يؤجر, إٔب مٌكة معصية

كلقد  لقيت ُب بالد اٞنغرب كأنا )):ك استشهد الٌشيخ أثناء جوابو بكالـ ابن طلحة ُب اٞندخل  
ٞنا يركبونو من , قاصد اٜنٌج من اٞنغرب ما اعتقدت معو أٌف اٜنٌج ساقط عن أىل اٞنغرب بل حراـ

. 4((كنقل كالـ الطرطوشي على أنٌو حراـ على أىل اٞنغرب, اٞنخاطرات
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. 392ص1ج, اٞنصدر نفسو-  1
. 121ص, ركضة الٌنسرين, ابن صعد- 2
. 432ص1ج, عيارآب, الونشريسي- 3
. 433ص1ج, اٞنصدر نفسو-  4
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كالذم )): كذكر أ٘ند بن ٪ني الونشريسي فتول الفقيو أيب ١نٌمد عبد الٌنور ١نٌمد كىذا نٌصها 
فكيف اليـو مع ما استفاض كشاع من , أعتقد أٌف فريضة اٜنٌج  ساقطة عن أىل ىذا األفق منذ زماف

مثل الذم , غلبة خوؼ الٌطريق من بلد رياح إٔب أقصى إفريقية من استضعف من ركوبات اٜنٌج فنهب
كقويت شوكتهم؛ مثل الذم , كمن كثر عدده من اٜناج, كاف كقع ُب دكلة السلطاف أيب عناف ر٘نو اهلل

فقد كانوا اجتمعوا على ما استفاض ُب آالؼ كثًنة تزيد على العشرين ألفا من , كاف ُب العاـ الفارط
كمن قوم من القبائل قاتلهم , كمع ذلك فقد صاركا ال يساٞنهم إاٌل من ضعف عن قتاٟنم, رجاؿ كخيل

ككقع ٟنم ذلك ُب , كٓب يتخٌلصوا بعد القتل كالقتاؿ إالٌ بغـر عظيم من األمواؿ, كقاتلوه كقتلهم كقتلوه
كقد جعل الٌشيخ أكثر من ٪نٌج ُب . 1 ((حٌّت صعب على ٗنع منهم االنقالب كاٞنرجع, غًن موضع

ك . 2كإ٧ٌنا يتعٌيشوف بالسؤاؿ, ليس ٟنم شيء من اٞناؿ, زمانو اٞنتفٌردكف؛ الذين ال ٪نملوف زادا كال راحلة
كيعاكد , كٌل من حٌج ُب ىذا الٌزماف )):ذكر أ٘ند زٌركؽ أٌف الٌشيخ أ٘ند بن اٜنسن الغمارم قاؿ لو

 ما ٪نٌج ُب ىذا الٌزماف إال عارؼ باهلل )):كما أنٌو قاؿ(. (3ألنٌو يعرؼ آش ًب, فهو عاص هلل كالٌرسوؿ
أم أٌف غًن العارؼ باهلل ال ٪نٌج ٞنا ىو ٢نوؼ عليو من عدـ الٌتسليم . 4((ال يبإب ما نالو ُب جناب اهلل

كىكذا عكست رؤل ىؤالء الفقهاء كفتاكيهم مدل تدىور الوضع األمين ُب بالد , للقضاء ك القدر
. اٞنغرب

 :ايكبا٥ــٌ  ؽٝــــٛذ  تٛب١
شهد اٞنغرب األكسط لزـك الكثًن من شيوخ القبائل طريق العبادة كالٌتوبة من الغصب كالظٌلم 

كييرجع  جاؾ بًنؾ تبيٌن شيوخ القبائل للٌتعاليم ,  5ٍبٌ اال٦نراط ُب اٞننظومة الٌصوفٌية, كغًن٨نا من اٞنعاصي
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. 442-441ص ص1ج, اٞنصدر نفسو-  1
. 442-441ص ص1ج, اٞنعيار, كنشريسياؿ-  2
. معناىا أنٌو يعرؼ ما الذم يوجد ىناؾ: آش ًب - 3
. 94-93ص ص, الكٌناشة , أ٘ند زٌركؽ-  4
. 352-348ص ص2ج, تاريخ إفريقيا ُب العهد اٜنفصي,  برنشفيك- 5



15ّ/ٖـ9َٛقف ايفكٗا٤ َٔ أِٖ ايٓٛاطٍ ايغٝاع١ٝ يف م :ايفضٌ ايجايح  

 ــ
 

137 
 

كعبد , كىو الٌرأم الذم أخذ بو ١نٌمد مفتاح, إٔب ٓنٌوؿ ىذه القبائل من الرٌتحاؿ إٔب االستقرار, الصوفٌية
. 1الٌلطيف الٌشاذٕب

 كلعٌل سعادة الٌسين كطائفتو السنٌية من أىٌم شيوخ القبائل الذين كاف لتوبتهم أثر بارز ُب تنامي 
ك كثًن من , حيي اتٌبع سعادة الٌسين أبناء مسلم إحدل شعوب رياح. ىذه الظٌاىرة االجتماعية

كتشبو . 2كأكالد يزيد بن زغبة كغًنىم, كأكالد عساكر, كأكالد إدريس, ك أكالد سباع بن ٪ني, الذكاكدة
توبة سعادة الٌسين توبة قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسٌنة ُب قبائل سليم كالذم ٌٚنى أتباعو 

  3.باٛنٌنادة
, ك٣نٌا ساىم ُب كجود ىذه الظٌاىرة ما عرفو اٞنغرب األكسط من فتحو لباب التصٌوؼ الٌشعبوم

, كىو ما أٌدل إٔب توبة الكثًن من شيوخ القبائل, كظهور الٌزكايا كاٞنرابط, كتبسيطو للخطاب الٌديين
مثل مواعظ ١نٌمد بن عمر اٟنوارم , فكانت دركس الوعظ هتٌز كياف اٜناضرين. كانتحاٟنم طريق العبادة

, فتارة ٫نٌوؼ الٌناس كاألغالؿ كأنواع العقوبات اليت أعٌدىا اهلل للعصاة)): الذم يقوؿ عنو ابن صعد
ك جاء ُب ترٗنة أ٘ند بن موسى اإلدريسي . 4((كتنشٌق من اٝنوؼ, فتكاد قلوب اٜناضرين تنفطر

.  5أنٌو قد تاب على يديو كثًن من الناس (ىػ950ت)
ك نقلت لنا كتب الٌنوازؿ ما , ىكذا بدأ شيوخ القبائل كأفرادىا يسا٨نوف ُب بناء اٞننظومة الٌصوفٌية

فقد . كما أبرزت ىذه الٌنوازؿ مدل تشجيع الفقهاء لشيوخ القبائل على الٌتوبة, يرتجم ٟنذه الظٌاىرة
ٍبٌ إٌف ...كطالت يده عليهم بغـر األزكاج , عن مستوؿ على قبيلة كغًنىا)): سئل أبو عبد اهلل الزكاكم

: ك جاء جواب الٌشيخ كاآلٌب(. (كالٌرجوع إٔب اهلل كاإلنابة, الٌرجل اٞنذكور أراد التخٌلخ ٣نٌا حصل بيده
,  كا٤نلت عنو ظلمات اٛنهل كالغفلة,  اٜنمد هلل إذا شرح اهلل صدر ىذا الرجل استنار قلبو بنور اٜنقٌ ))
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 143-142ص ص, ظاىرة االندماج اٟنالٕب ُب اٞننظومة الصوفٌية, الطٌاىر بونايب -  1
.  53-51 ص ص6ج, الٌتاريخ, ابن خلدكف- 2

- Jacques Berque ,L’Intérieur Du Maghreb,P56-57. 
 .106ص6ج, نفسو  اٞنصدر,ابن خلدكف- 3
. 55ص, ركضة الٌنسرين, ابن صعد- 4
. 101ص2ج, تعريف اٝنلف, ؛ اٜنفناكم119ص, أعالـ التصوؼ ُب اٛنزائر, عبد اٞننعم القاٚني- 5
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كيعكس ىذا اٛنواب مدل , 1((كأفاؽ منو سكر اٟنول الذم كاف يصرفو عن مراشده ُب سالف أيٌامو
كأيضا سئل أبو الفضل العقبا٘ب عن رجل من جبابرة . ابتهاج أيب عبد اهلل الزكاكم بتوبة شيخ القبيلة

عن  )):كُب نازلة مشاهبة سئل أبو القاسم الربزٕب. 2ٍبٌ أٟنمو اهلل رشده, كأىل اٞنخالفة منهم, العرب
كالٌتغلب على , عيرفت ٗناعتو بالبغي كالعدكاف ُب بالد اٞنغرب, كمن متغلبيهم, رجل من العرب

فاستفّت من يقٌلد هبا من , كقصد حاضرة من بالد اٞنغرب, كاعتزؿ ٗناعتو, ٍبٌ تاب ىذا الٌرجل...الرعٌية
.  3((كتفريقو الستغراؽ ذٌمتو, فأمره باٝنركج عٌما بيده من اٞناؿ, أىل العلم كالٌدين

رغم مباركة الفقهاء لظاىرة توبة شيوخ القبائل فإٌف ١نٌمد حسن يرل أٌف ىؤالء الفقهاء كانوا عائقا 
, كفتاكيهم القاضية بوجوب ٔنٌلخ الٌتائب من أموالو, فحلوٟنم اٞنتشٌددة, أماـ توبة شيوخ القبائل

إضافة إٔب مشاركة بعض الفقهاء ُب , كشرط من شركط الٌتوبة, كضركرة ٘نلو الٌسالح أماـ أبناء جنسو
. 4جعلت توبة الكثًن من شيوخ القبائل تبدك صعبة, قتاؿ شيوخ القبائل

فهاىو ابن , كالفكر اٞنناقيب كالكرامي, كمن أسباب توبة الكثًن من شيوخ القبائل؛ الٌركاية الٌشعبٌية
صعد ٪نكي قٌصة انتقاـ اهلل من عثماف أحد شيوخ القبائل الذم قاـ برٌد شفاعة الٌشيخ ١نٌمد بن عمر 

كحٌذركه من سطوه الٌشيخ , كقاـ بتقييده فاستعظم الٌناس ذلك منو, كاعتدل على  خد٬نو, اٟنوارم
دعا على , فلٌما كصل اٝنرب إٔب مسامع الٌشيخ ١نٌمد اٟنوارم, فلم يقبل منهم كاستمٌر ُب طغيانو, ١نٌمد

. 5فأتوه فوجدكه مٌيتا, كعثر بو فرسو ُب ذلك اليـو الذم دعا عليو فيو, فأجاب اهلل دعاءه فيو,  عثماف
. 5مٌيتا

أضفت الٌركاية الشعبٌية كالفكر الكرامي على الزٌاكية  , كّنثل ىذه القصخ عن كرامات األكلياء
كيلٌخخ كالـ ابن صعد صورة الزٌاكية , ك جعلت من اٞنرابط شخصا مقٌدسا, صفة اٜنـر اآلمن

: كقداستها ُب اٞنخٌيلة الٌشعبٌية حيي يقوؿ عن زاكية سيدم اٟنوارم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 131ص3ج, الٌدرر اٞنكنونة, اٞنازك٘ب- 1
 .138ص3ج,اٞنصدر نفسو-  2
. 145-144, 142ص 3ج, اٞنصدر نفسو-  3
. 161ص, ظاىرة االندماج اٟنالٕب ُب اٞننظومة الصوفٌية, ؛ الطٌاىر بونايب663 ص2ج,اٞندينة كالبادية , ١نٌمد حسن-  4
. 121ص,  ركضة الٌنسرين, ابن صعد- 5
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فقد شاىدنا . كإضافة اٛنناة الالٌئذين ُنرمو, كهبذا جرت عادة  اهلل فيمن يتعٌرض ٟنضم زاكيتو))
على , فحملتهم الٌنفس األٌمارة بالٌسوء, كعٌماٟنا الذين سبقت ٟنم الٌشقاكة, كثًنا من كالة كىراف
كيأخذه من , فينتقم اهلل من فاعل ذلك ُب الوقت, كإخراج من استجار ُنرمها, الٌتهاكف ُنـر الزٌاكية

كىذا اإلعتقاد ُب . 1((كمالو ككلده, كيظهر عليو أثر غضب اهلل ُب نفسو, اٛنانب الذم يطمئٌن إليو
فقد  أشار إٔب ذلك , ىو الذم صًٌن الكثًن من شيوخ القبائل يبالغوف ُب احرتاـ اٞنرابطٌن, حـر الزاكية

كزرعها نظرا ٝنصوبتها كجودة ,  كاستقٌر هبا2أٌف أحد اٞنرابطٌن جاء إٔب البطحاء )):ماموؿ  عندما قاؿ
كاحرتاـ , كقد جاء الٌناس ليستقٌركا ُب ٘ناية ىذا الٌرجل الذم كاف ٪نظى بتوقًن ملوؾ فاس. مرعاىا

. 3((األعراب على الٌسواء
كمن صور تقديس شيوخ القبائل للمرابطٌن ما دأبت عليو قوافل القبائل الٌتجاريٌة من اصطحاب 

.  4حٌّت ٪نميها من قطٌاع الٌطريق, رجل من اٞنرابطٌن
كىي سلطة ٓنٌصلوا عليها من خالؿ ,  5كىكذا مارس اٞنتصٌوفة سلطة تفوؽ سلطة اٝنليفة نفسو

أف قد استطاعت  عقيدة اٞنرابط أفٌ  ٬نكن القوؿك. 6الوالية ك العصمة كالكرامة ك فاعلية اٝنطاب الصوُب
كأيضا ساىم التصٌوؼ ُب ٔنٌطي رابطة . كمٌكنت من كسب احرتامهم ٟنا, أف تقٌلم أظافر شيوخ القبائل

كاستطاع أف ٪نٌوؿ الٌزعامة من أيدم شيخ القبيلة إٔب شيخ , إٔب رابطة الٌرباط كالٌطريقة, الٌنسب كالقبيلة
كىو ما أفرز ما , 1قد ضٌمت إليها قبائل كعائالت ٢نتلفة األنساب, 7فالسنٌية كاٛنٌنادة كالشابٌية, الٌطريقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 122ص, اٞنصدر نفسو-  1
 .326ص2 ج,إفريقيا, مارموؿ:ينظر.   البطحاء تبعد بثالثة فراسخ عن كىراف- 2
. 326ص2ج, اٞنصدر نفسو- 3
. 19ص, ANEP ,2005منشورات :اٛنزائر, ترٗنة كٓنقيق ١نٌمد العريب الزبًنم, اٞنرآة, ٘نداف خوجة- 4
. 30ص, كالة كأكلياء, ١نٌمد حلمي- 5
 160-151ص ص, اٞنرجع نفسو- 6
, كأثىن على طريقتو, كالذم سانده ١نٌمد الرٌصاع, ةيبٌ  تكٌونت الشابٌية بعد تأثٌر أحد أفراد اٜننانشة  بأفكار أ٘ند بن ٢نلوؼ من الشا- 7

 ,حاكؿ الشابٌية االستقالؿ السياسي عقب تفٌكك الٌدكلة اٜنفصٌية, فخلفو ابنو ١نٌمد,  ـ1482/  ىػ887كتوُب أ٘ند ابن ٢نلوؼ سنة 
تاريخ ,  ١نٌمد بن ١نٌمد العدكا٘ب:ينظر.كاألقاليم الشرقٌية للمغرب األكسط, كلعب الشابٌية دكرا كبًنا ُب كثًن من األحداث السياسٌية بتونس

تاريخ إفريقيا ُب العهد , ؛ برنشفيك 173 ص1996, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, ٓنقيق أبو القاسم سعد اهلل, العدكا٘ب
 367ص2ج,اٜنفصي
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كلعٌل ما ذكره اٞنهدم البوعبدٕب من خالؿ ما استقاه . 2ما اصطلح عليو بالقبيلة الٌدينٌية أك القبيلة الزٌاكية
, 3صاحب اٞنعهد الٌشهًن بندركمة, ِنٌط الٌشيخ عبد الٌر٘نن اليعقويب, ىػ954من كثيقة مؤٌرخة بسنة 

حيي ذكر  أٌف  عبد الٌر٘نن اليعقويب عقد مؤٕنرا ٗنع فيو رؤساء قبائل أنقاد كبين سنوس , يوٌضح ذلك
كيتعٌهد سٌكاف القبائل اٞنذكورة بإمداد الٌرباط , كترارة كمطغرة كبعض أعياف تلمساف إلحياء الٌرباطات

. 4بالٌرجاؿ كالعتاد كاٞنؤكنة
: سقوط المدف األندلسّية -4

فاشتٌدت سطوة اٞنمالك , بلغت دكلة اإلسالـ ُب األندلس مع ّناية القرف الٌتاسع قٌمة ضعفها
كعقد ملوؾ اسبانيا الٌنصرانٌية اٌتفاقٌية اٞنرسى اليت ًٌب فيها اقتساـ  ما تبٌقى من اٞندف األندلسٌية , الٌنصرانٌية

,  ىػ623فسقطت بياسة سنة. كبذلك تساقطت كربيات مدف األندلس اإلسالمٌية تيباعا, بعد إسقاطها
 ىػ؛  كما سقطت إشبيلية كمرسية كغًنىا من عواصم 633 ىػ ٍبٌ قرطبة 630ق كأٌبدة 627كميورقة 

, ىػ641كلقنت , كدانية , ىػ636كبلنسية ,  ىػ633كأيضا سقطت إستٌجة . 5خط الوادم الكبًن
كمن الغرب سقطت شلب ,  ىػ646ٍبٌ إشبيلية , كجياف ىػ,  ىػ640كمرسية ,  ىػ644كشاطبة 

كٓب يأت منتصف القرف الٌسابع اٟنجرم حٌّت كانت كاليات األندلس , كماردة كشنتمرية,  ىػ640
كقد أٌدل ضعف دكؿ اٞنغرب كخصوصا . 6الشرقٌية كالوسطى كٌلها قد سقطت ُب يد إسبانيا الٌنصرانٌية

حيي ٓب ٪نٌرؾ سالطٌن اٞنغرب اإلسالمي , اٞنغرب األقصى إٔب ترؾ األندلس تواجو مصًنىا بنفسها
عدا بعض اإلعانات احملتشمة من قبل بعض , ساكنا بعد القطيعة بٌن اٞنرينيٌن كملوؾ بين نصر

كلعٌل على رأس ىؤالء؛ الٌسلطاف اٜنفصي أبو فارس الذم  كاف ييرسل , الٌسالطٌن اٜنفصيٌن كالزيانٌيٌن
                                                                                                                                                                       

. 367ص2ج, نفسو اٞنرجع ,برنشفيك-  1
كالقياـ بأعماؿ الكتابة , كعادة ما ترتاكح نشاطاهتا بٌن القياـ بالٌشعائر الٌدينٌية ُب اٞننطقة, القبيلة الٌدينٌية كيطلق عليها القبيلة الزٌاكية- 2

. 113ص, سوسيولوجيا القبيلة,  ١نٌمد بوطالب: ينظر.كالٌتعليم كالعدالة
كىي مدينة حسنة كثًنة الزرع كالفواكو رخيصة , مدينة ُب طرؼ جبل تاجرا بأرض اٞنغرب: قاؿ ُب الٌركض اٞنعطار عن ندركمة - 3

. 576ص, الٌركض اٞنعطار, اٜنمًنم. كٟنا مرسى مأموف مقصود كعليو رباط حسن يتربٌؾ بو...األسعار
. 282 -281ص ص , أضواء على تاريخ اٛنزائر ُب العهد الرٌتكي, اٞنهدم بوعبدٕب-  4
. 441-440ص ص, اٞنؤنس, ؛ ابن أيب دينار483-445 ص ص4ج, نفح الطٌيب, اٞنقرم-  5
. 20ص4ج, دكلة اإلسالـ ُب األندلس, ١نٌمد عبد اهلل عناف- 6
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كابنو أيب عمرك عثماف الذم كاف يعٌن أىل األندلس على , 1عيٍشرى أحد أقاليم بالده إٔب ٣نلكة غرناطة
. 2اٛنهاد

 : األْزيغ١ٝ َٛقف ايفكٗا٤ َٔ عكٛط املزٕ 
 

فإٌف أكثر فقهاء اٞنغرب , مع أٌف دكلة اإلسالـ ُب األندلس كانت ُب طريقها إٔب الٌسقوط
بل أٌف , كما ٓنٌتمو الٌظركؼ, كاألندلس ٓب تكن مواقفهم كردكد أفعاٟنم منسجمة مع ما يقتضيو الواقع

, ال تستحٌق اٜنٌيز الذم أخذتو, ىؤالء الفقهاء كانوا ال يزالوف يكثركف اٛنداؿ كالٌنقاش ُب قضايا فرعٌية
كأطاؿ , كاليت طاؿ حوٟنا اٛنداؿ, فأثًنت مسألة الكتابة على الكاغد الٌركمي, كال الٌصخب الذم أثارتو

تقرير الّدليل الواضح المعلـو على جواز "ككتب فتواه اٞنوسومة ب , الٌنفس ُب تقريرىا ابن مرزكؽ
 كما أثًنت ُب األندلس مسألة حوؿ طريق الصوفٌية ىل يصٌح سلوكو بكتب 3"الّنسخ في كاغد الّرـك

كىي , ك٪نذر غوائلو, أـ ال بٌد من شيخ عارؼ يبٌٌن دالئل الٌطريق, الّرعاية كإلحياءكااٟنداية الوافية 
كذىبت , كجلب لالحتجاج العلماء ك األبداؿ, طاؿ  فيها اٛنداؿ)):اٞنناظرة اليت قاؿ ابن خلدكف أنو 

كقٌلة  اإلٞناـ بفقو , كىو كصف يرسم صورة حقيقٌية عن ضيق األفق, ((الٌنصفة بينهم كاالعتداؿ
كمن اٞنسائل اليت أثًنت مسألة السلطاف اٞنريين أيب اٜنسن الذم سأؿ الفقهاء عن أٌناذ . 4األكلويات

ٓب . 5ك بعي بسؤالو إٔب فقهاء اٞنغرب األكسط كاألقصى بتلمساف كمراكش كفاس, الرٌكاب من الٌذىب
حيي قاؿ اٞنقٌرم , بل كاف ىناؾ صراع آخر ٪نرٌكو طلب الرياسة, يقتصر اٝنالؼ حوؿ اٞنسائل الدينٌية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 258ص1ج, تاريخ إفريقيا ُب العهد اٜنفصي, برنشفيك- 1
. 126ص, األدلة البينة النورانية, ابن الشٌماع- 2
الٌضركرة اٞناٌسة , كمن بٌن أدلٌتو على اٛنواز,  بأدٌلة نقلٌية كعقلٌيةرأيوكقٌول , بسط ابن مرزكؽ القوؿ ُب جواز الكتابة على الكاغد الٌركمي- 3

, اٞنعيار, الونشريسي:ينظر. كقد استهجن ابن مرزكؽ القوؿ اٞنخالف, بعد تراجع صناعة الكاغد ُب بالد اٞنغرب, إٔب الكاغد الٌركمي
. 75ص1ج
 عبد :ينظر.كعبد الٌر٘نن بن خلدكف, ك١نٌمد  بن إبراىيم اٞنعركؼ بابن عٌباد الرٌندم, ٣ٌنن أدٔب بدلوه ُب ىذه اٞنسألة أبو العٌباس القباب- 4

 .36 -33ص ص , شفاء الٌسائل كهتذيب اٞنسائل, الٌر٘نن بن خلدكف
. 253ص1ج,الدرر اٞنكنونة, اٞنازك٘ب- 5



15ّ/ٖـ9َٛقف ايفكٗا٤ َٔ أِٖ ايٓٛاطٍ ايغٝاع١ٝ يف م :ايفضٌ ايجايح  

 ــ
 

142 
 

كمقٌدميو , ذلك من اختالؼ رؤسائو ككربائوكؾ...)):كاصفا حاؿ قضاة األندلس ُب ىذه الفرتة العصيبة
 1((.كقضاتو

الكٌم اٟنائل من أمثاؿ ىذه اٞنسائل اليت القرف الٌتاسع اٟنجرم كازؿ ف ُب طٌيات كتب  يوجدك 
ُب الوقت الذم كاف . شغلت أصحاب احملابر كفرساف اٞننابر عن قضٌية اٛنهاد ضٌد نصارل األندلس

أساقفة طليطلة كصقلٌية كبابوات ركما يقودكف أباطرهتم إٔب ٓنقيق نصر ساحق على األٌمة اإلسالمٌية ُب 
.  بالد اٞنغرب كاألندلس

طرحوا بعض القضايا  , كال ٩ند الباحي ما ٫نٌفف من حٌدة ىذا اٜنكم عدا مواقف فقهاء آخرين
ك مسألة أٌم العبادتٌن أفضل بالٌنسبة , كمسألة الٌصلح مع الٌنصارل, اٞنتوافقة مع متطٌلبات عصرىم

. 2كأفضلٌية اٛنهاد, ألىإب األندلس ىل ىو اٜنٌج أـ اٛنهاد؛  حيي قاؿ عدد من الفقهاء بسقوط اٜنجٌ 
سب لفقهاء تلك الفرتة مساعي البعض منهم لرأب الٌصدع بٌن كالة األندلس , كمن اٞنواقف اليت ٓني

 أكثر الكفار دٌ كاسرت باٛنزيرة اإلسالـي  تقلَّخ آب )):يقوؿ اٞنقرم, كتوحيد اٛنهود ٞنواجهة الٌنصارل
 ٘نيات كفؾ٪نرٌ  كالوزراءب كالكتا العلماء زؿم ٓب كاالستسالـ كالٌصلح العنوة كجو على كقراىا أمصارىا

 ٪نٍن أبا كمن ىؤالء الفقهاء ٤ندي , 3((األمصار كل ُب ـتهعزما كيستنهضوف ,كاألبصار البصائر ذكم
على أٌف الٌدكلة الٌنصريٌة ُب زمانو كىت منها  )): الذم قاؿ عنو أبو عبد اهلل الوادم آشي4بن عاصم

كمن ,  5((ٍبٌ اٌتسع بعده اٝنرؽ على الرٌاقع, ٩نرب صدع الواقع- ر٘نو اهلل- كمع ذلك فكاف , اٞنبا٘ب
كىي اٞنساعي اليت جلبت ,  مساعيو ُب الٌصلح بٌن الٌسلطاف أيب اٜنٌجاج كالٌسلطاف الغالب بالٌلو؛ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 507ص4ج, نفح الطٌيب, اٞنقٌرم- 1
. 432ص1ج, اٞنعيار, ؛ الونشريسي584ص1ج, الٌنوازؿ, الربزٕب-  2

. 63ص3ج, أزىار الرياض, اٞنقرم- 3
كٕب الوزارة كقضاء اٛنماعة كاٝنطابة كالٌتدريس كالفتول , قاضي اٛنماعة هبا, ىو  أبو٪نٍن ١نٌمد بن ١نٌمد ابن عاصم  الغرناطي األندلسي- 4

توُب , كجٌنة الٌرضا ُب الٌتسليم ٞنا قٌدر اهلل كقضى, كالٌركض األريض ُب ذيل اإلحاطة البن اٝنطيب, لو شرح على ٓنفة اٜنٌكاـ, كالكتابة
ىديٌة العارفٌن أٚناء اٞنؤٌلفٌن كآثار اٞنصٌنفٌن , ؛ إٚناعيل باشا البغدادم537ص, الٌنيل, الٌتنبكيت. ىػ858سنة , ذبيحا من جهة الٌسلطاف

 .200-199ص ص2ج, ـ1982, دار الفكر:القاىرة, من كشف الظٌنوف
 322ص3 ج,أزىار الرياض, اٞنقرم- 5
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كقد ترؾ ابن . 1حٌّت ٜنقو بسبب ذلك خوؼ كبًن, لو نقمة أرباب الٌدكلة الذين أغركا بو العاٌمة
يقوؿ اٞنقٌرم عن سبب , "جّنة الّرضا في الّتسليم لما قّدر اهلل كقضى"عاصم كتابا ٪نمل عنواف

كٓب يبق إذ ذاؾ بيد اٞنسلمٌن إاٌل , كأخذ الٌنصارل ٞنعظمها, عندما رأل اختالؿ أمر اٛنزيرة)):تأليفو
ٍبٌ أفضى اٞنلك إٔب بعضهم بعد , مع كقوع فنت بٌن ملوؾ بين نصر  حينئذ, غرناطة كما يقرب منها

كرغم جهود . 2((أٌلف كتابو جٌنة الٌرضا ُب الٌتسليم ٞنا قٌدر اهلل كقضى , ٕنحيخ كأمور يطوؿ بياّنا
فيقتل ذبيحا , ليذىب ضحٌية اٞنؤامرات كالٌدسائس, ابن عاصم فإٌّنا ٓب تشفع لو أماـ قساكة الٌسياسة

 .3كيلقى نفس مصًن ابن اٝنطيب, ىػ858سنة
 ىجرة  الفقهاء األندلّسيين إلى العدكة المغربّية: 

كقد استقٌر عدد منهم , دفع سقوط اٞندف األندلسٌية باألندلسيٌن إٔب اٟنجرة ٥نو العيدكة اٞنغربٌية
فذكر أنٌو خرج من األندلس ٗناعة من , ك أشار إٔب ذلك اٞنقٌرم, كعلى رأسهم العلماء, بتلمساف
, فنزلوا بتلمساف, قٌوضوا رحاٟنم عنها, كأنٌو آخذىا ال ١نالة, ٞنٌا رأكا استطالة العدٌك عليها)):العلماء 

 كما .4((كبنو داكد, كمن ىؤالء العلماء أبو عبد اهلل بن األزرؽ, كأيخذت غرناطة بعد خركجهم بقليل
895 سنة ٌر العدكةإٔب ب عمُّ سلطاف غرناطة ؛الٌسلطاف الزغل كىو أبو عبد اهلل ١نمد بن سعدىاجر 

كال شٌك أنٌو كاف مصحوبا ببعض األعياف من , 5تلمسافاستقٌر بكىراف, ٍب إٔب  فجاز م؛1490/هـ
  البقاءأك, آخر اٞنعاقل اإلسالمٌية,  إٌما االستقرار بغرناطةبينما فٌضل أندلسٌيوف آخركف .الفقهاء كالعلماء
. 6 ٓنت ذٌمة الٌنصارل كالٌدجن,ُب ميدّنم احملتٌلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, 1989, دار البشًن:عماف, صالح جرٌار:ٓنقيق, جٌنة الٌرضا ُب الٌتسليم ٞنا قٌدر اهلل كقضى, أبو ٪نٍن ١نٌمد بن عاصم الغرناطي-  1
 .180ص1ج
. 50ص1ج, نفح  الطٌيب, اٞنقٌرم- 2
 .60ص1ج, مقٌدمة احملٌقق, جٌنة الٌرضا, بن عاصمأبو ٪نٍن - 3
. 71ص1ج, اٞنصدر الٌسابق, اٞنقرم- 4
. 524ص4ج, نفح الطٌيب, اٞنقرم- 5
كىو مشتق , الٌدجن ىو استعماؿ دارج جرت بو ألسنة اٞنسلمٌن ُب تسمٌية إخواّنم الذين بقوا ُب بالدىم بعد استيالء الٌنصارل عليها- 6

 .13 ص,مقٌدمة ٓنقيق  أسىن اٞنتاجر ُب بياف أحكاـ من غلب على كطنو الٌنصارل كٓب يهاجر, حسٌن مؤنس. من دجن أم أقاـ خاضعا
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إذ ندـ األندلسٌيوف الذين ,  ك ساىم تدىور األكضاع ببالد اٞنغرب ُب تنامي ظاىرة الٌدجن
كىو ما تكشفو نازلة أيب , كحٌنوا إٔب رباعهم كأراضيهم باألندلس, ىاجركا إٔب بالد اٞنغرب على ىجرهتم
أٌف قوما من األندلسٌيٌن الذين ىاجركا من األندلس كتركوا ىناؾ  )):عبد اهلل بن قطية ك اليت تتلٌخخ ُب

كخرجوا من ٓنت حكم اٞنٌلة , الٌدكر ك األرضٌن كاٛنٌنات كالكرمات كغًن ذلك من أنواع األصوؿ
كاستقٌركا ُنمد اهلل , كزعموا أٌّنم فٌركا إٔب اهلل سبحانو بأدياّنم كأنفسهم كأىليهم ك ذريٌاهتم, الكافرة

كزعموا أٌّنم كجدكا , كسخطوا, ندموا على اٟنجرة بعد حصوٟنم بدار اإلسالـ, سبحانو بدار اإلسالـ
كأٌّنم ٓب ٩ندكا بدار اإلسالـ اليت ىي دار اٞنغرب إٔب التسٌبب ُب طلب أنواع , اٜناؿ عليهم ضٌيقة

صٌرحوا بذـٌ دار , كال إٔب التصٌرؼ ُب األقطار أمنا الئقا, اٞنعاش  على اٛنملة؛ رفقا كال يسرا كال مرتفقا
كّندح دار الكفر كأىلو كالٌندـ على , كشتم الذم كاف السبب ٟنم ُب ىذه اٟنجرة كسٌبو, اإلسالـ كشأنو

أسنى " ك أجاب عن ىذه الٌنازلة الفقيو أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي ُب رسالتو اٞنوسومة بػ 1(.(مفارقتو
المتاجر في بياف أحكاـ من غلب على كطنو الّنصارل كلم يهاجر كما يترّتب عليو من العقوبات 

حيي , ك جاء جواب الونشريسي  مؤٌكدا كفر من رضي باإلقامة ٓنت حكم الٌنصارل,  2"كالّزكاجر
بل مهما كجد سبيال إٔب , كأنٌو ال ييعذر مهما توٌصل إٔب ذلك ّنشٌقة فادحة أك حيلة دقيقة)): قاؿ 

كرضي باٞنقاـ ّنكاف فيو , ك٘ناة ٪نموف عليو, كحيي ال ٩ند عشًنة تذٌب عنو, التخٌلخ من ربقة الكفر
سلمٌن, الٌضيم على الٌدين

ي
, فهو مارؽ من الٌدين منخرط ُب سلك اٞنلحدين, كاٞننع من إظهار شعائر اٞن

. 3((كالواجب الفرار من دار غلب عليها أىل الٌشرؾ كاٝنسراف إٔب دار األمن كاألماف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 119ص2ج, أسىن اٞنتاجر, الونشريسي- 1
كالذم , كأعاد نشرىا ُب كتاب اٞنعيار اٞنعٌرب, أم قبل سقوط غرناطة بسبع سنٌن,  للهجرة890ىذه الفتول سنة , كتب الونشريسي-  2

 كما يرتٌتب عليو من العقوبات كالٌزكاجر, أسىن اٞنتاجر ُب بياف أحكاـ من غلب على كطنو الٌنصارل كٓب يهاجر: ينظر.ىػ901فرغ منو سنة 
مقٌدمة ٓنقيق  أسىن اٞنتاجر ُب بياف أحكاـ من غلب على كطنو الٌنصارل كٓب , ؛ حسٌن مؤنس119ص2ج, "اٞنعيار معرب"ضمن 
. 4ص, يهاجر

.  46-45ص ص, اٞنعيار, الونشريسي- 3
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, ك٬نكني القوؿ بأٌف فقهاء اٞنغرب األكسط كانوا موافقٌن أل٘ند بن ٪ني الونشريسي ُب فتواه ىذه
كما أٌف الونشريسي ٓب ييشر ُب كالمو إٔب ما يينبئه عن كجود , إذ ٓب ترد عنهم أٌم فتاكل أخرل ميعارضة

 . اختالؼ حوؿ ىذه اٞنسألة
 :سقوط مملكة غرناطة  -5

, غدت مدينة غرناطة ُب منتصف القرف الٌسابع للهجرة من بٌن أىٌم اٞنمالك اإلسالمٌية باألندلس
كالذم دخل ُب طاعتو مسلمو , ىػ635كيرجع  الفضل ُب تأسيسها إٔب ١نٌمد بن يوسف بن نصر سنة

اٞندف اليت سقطت ُب أيدم الٌنصارل؛ كذلك أنٌو كاف سٌكاف األندلس كٌلما سقطت قاعدة من 
.  1قواعدىا الٌشهًنة ىرعوا إٔب قاعدة أخرل من القواعد اٞنتبقٌية

, كفٌضل عقد ىدنة مع فرناندك الثٌالي, عمل ١نٌمد بن يوسف بن نصر على تقويٌة ٣نلكتو
إٔب أف بدأت تعٌد أنفاسها األخًنة ٞنالقاة مصًنىا . فاستطاعت غرناطة أف تصمد مٌدة قرنٌن من الٌزمن

كتزايد الفنت الٌداخلٌية كانتقاض األسر الٌنافذة على ,  كالذم عٌجل بو الٌصراع بٌن بين نصر, احملتـو
كأشهرىا ثورة , ككثرة الثورات  ضٌد بين نصر, الٌسلطة اٜناكمة ال سيما أسرٌب بين سرٌاج كبين أشقيلولة

كمن أسباب سقوط ٣نلكة غرناطة تلك اٜنماسة الٌدينٌية اليت كاف . 2ىػ891أىل ربض البٌيازين عاـ
كاليت تيرٗنت إٔب ٓنالف  بٌن ملك أرغوف فرناندك الرٌابع كاٞنلكة إيزابيال , يتحٌلى هبا ملوؾ الٌنصارل
كىو الوقت الذم ٔنٌلى فيو سالطٌن بالد اٞنغرب عن ملوؾ . ـ1479/ىػ884الثانٌية ملكة قشتالة سنة 

.  ـ الٌداخلٌيةتوكاّنماؾ سالطٌن اٞنغرب ُب مشكال, بين نصر بسبب عدـ ثقتهم فيهم
كعزؿ , ـ إٔب قطع طريق اإلمدادات اٞنغربٌية1462/ىػ867أٌدل سقوط قلعة جبل طارؽ  سنة 

فتٌم  , لتشهد دكلة اإلسالـ ُب األندلس أحلك أيٌامها, اليت باتت ١ناصرة من كٌل جانب, ٣نلكة غرناطة
ىػ آخر 897ٍبٌ أخًنا غرناطة سنة . 3ىػ892ك مالقة سنة , ىػ891االستيالء على مدينة لوشة عاـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 17ص4ج, دكلة اإلسالـ ُب األندلس, عبد اهلل عناف- 1
بور , 1ط, ٓنقيق الفريد البستا٘ب, "تسليم غرناطة كنزكح األندلسٌيٌن إٔب اٞنغرب"نبذة العصر ُب أخبار ملوؾ يب نصر, مؤٌلف ٠نهوؿ- 2

. 25ص, 2002, مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية:سعيد 
. 25كص17ص, نبذة العصر- 3
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كىكذا استسلم أمًن غرناطة , 1بعد أف دٌب الٌصراع بٌن أبناء البيت الٌنصرم, معاقل اإلسالـ باألندلس
أبو عبد اهلل ١نٌمد بن أيب اٜنسٌن مقابل أف يلتـز الٌنصارل بعدـ اإلساءة إٔب اٞنسلمٌن أك اٞنساس 

أٌف عقود الٌصلح كاٞنواثيق  قرئت على أىل )):نبذة العصرك٘ناية ٣نتلكاهتم؛ ك يذكر صاحب , بدينهم
كأرسلوىا لصاحب قشتالة , ككتبوا بيعتهم, كانقادكا لطاعتو, فلٌما ٚنعوا ما فيها اطمأنٌوا إليها, غرناطة

بقي أىل األندلس , كبعد أف سقطت غرناطة, 2((كٚنحوا لو ُب الٌدخوؿ إٔب مدينة اٜنمراء كإٔب غرناطة
كاٛنواز إٔب أرض , أك بيع ٣نتلكاهتم بأقٌل ٖنن, أماـ خيارين ك٨نا إٌما االطمئناف لعهود فرديناند كإليزابيي

ٞنٌا دخل الٌنصارل )): كيعطينا اٞنقٌرم صورة عن أىل األندلس عند سقوط غرناطة حيي يقوؿ. 3العدكة 
كاشرتط اٞنسلموف  على العدٌك , إٔب اٜنمراء خرج أمًنىا أبو عبد اهلل ١نٌمد بن أيب اٜنسن علي الٌنصرم

كحاكؿ فرديناند تثبيط أىإب غرناطة عن . 4((كبسط ٟنم جناح العدؿ, الكافر شركطا أظهر قبوٟنا
 للمسلمٌن العناية كاالحرتاـ حٌّت كاف ,-فرديناند-,  كأظهر)):أزىار الرياضاٛنواز؛ يقوؿ صاحب 

ككضع عنهم اٞنغاـر حيلة منو , كيقولوف ٟنم أنتم عند ملكنا أعٌز كأكـر مٌنا, الٌنصارل ٪نسدكّنم ُب ذلك
كظٌنوا أٌف ذلك الربؽ ليس , فوقع الٌطمع لكثًن من الٌناس, كيثٌبطهم عن اٛنواز, ليغٌرىم بذلك, ككيدا

 ىكذا(. (٣5ٌنن أراد الٌذىاب للعدكة  بأرخخ األٖناف, فاشرتل كثًن من اٞنقيمٌن الٌرباع العظيمة, ّنخٌلب
غًن أٌف فرديناند . ((حٌّت بلغت بزعمهم نفوسهم مأموٟنا)) لوعود فرديناند؛   كثًنه من االندلسيٌناطمأف

,  أيب عبد اهلل إٔب قرية أندرش-اٞنخلوع-, بانتقاؿ سلطاف غرناطةفأمر , سيرعاف ما بدأ ُب نقض عهوده
ملك ٍبٌ ظهر للط, كأقاـ هبا ينتظر ما يؤمر بو, فارٓنل أبو عبد اهلل بعيالو كحشمو, من قرل البشرة

كركب , كأعٌد لو اٞنراكب العظيمة)):م عند قولوكقد أشار إٔب ذلك اٞنقرٌ ,  أف ٩نيزه إٔب العدكةقشتالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيي استقٌل الزغل ّنالقة , من ذلك الٌصراع بٌن الغالب باهلل أيب اٜنسن علي كأخويو أيب اٜنٌجاج يوسف كأيب عبد اهلل الٌزغل-  1
ككذلك الٌصراع بٌن عائشة اٜنرٌة زكجة الغالب باهلل مع ابنيها ضٌد زكجها سلطاف غرناطة بسبب إيثار الغالب باهلل لولديو من , كأحوازىا

.   200-191ص ص4ج, دكلة اإلسالـ ُب األندلس, عبد اهلل عناف: ينظر. على حساب أبناء عائشة اٜنرٌة, حظٌيتو الٌنصرانٌية ثريٌا
. 41ص, نبذة العصر, ٠نهوؿ- 2
اٜنلل السندسٌية ُب , الٌناصرم ؛ أبو راس ١نٌمد بن الٌناصر173ص4ج, االستقصا, ؛  الٌناصرم66ص1ج, أزىار الرياض, اٞنقٌرم- 3

. 447-443ص ص,ـ2002-ىػ1370, دار صنٌن للطٌباعة كالٌنشر:ليبيا, 1ط, ٓنقيق سليمة بنعمر, شأف كىراف كاٛنزيرة األندلسٌية
 .66ص1ج, اٞنصدر نفسو, اٞنقٌرم-  4
.66ص1ج,  اٞنصدر نفسو- 5
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ٍبٌ ارٓنل الٌسلطاف أبو عبد , حٌّت نزلوا ّنليلة من ريف اٞنغرب, ٣ٌنن أراد اٛنواز, معو كثًن من اٞنسلمٌن
من اٛنوع كالغالء ,  كقد تزامن نزكؿ األندلسيٌن بفاس مع حصوؿ شٌدة عظيمة.1((اهلل إٔب مدينة فاس

, كرجع بعض أىل األندلس إٔب بالدىم)),  منها بسبب ذلك من األندلسٌيٌنفٌر الكثًنؼ, كالطٌاعوف
 إٔب أٌف الٌنصارل ٓب يفوا 2(.(كعزموا على اإلقامة كالٌدجن, فتقاعس من أراد اٛنواز, فأخربكا بتلك الشٌدة

أنٌو منذ استؤب )):بعهودىم للمسلمٌن فيصرٌح اٞنؤرٌخ اإلسبا٘ب لويس دؿ اٞنارموؿ الذم عاصر األحداث
, أف يعمل على سحق طائفة ١نٌمد من إسبانيا, كاف األحبار يطلبوف إليو بإٜناح, فرناندك على غرناطة

كأنٌو , أك بيع أمالكهم كالعبور إٔب اٞنغرب, إٌما الٌتنصًن, كأف يطلب إٔب اٞنسلمٌن الذين يوٌدكف البقاء
 )):  كيتحٌدث اٞنقٌرم عن مأساة مسلمي األندلس فيقوؿ3(.(ليس ُب ذلك خرؽ للعهود اٞنقطوعة ٟنم

أخذ ُب نقض , كاٞنقاـ ُب الوطن, كعزموا على االستيطاف, فلٌما رأل الطٌاغية أٌف الٌناس قد تركوا اٛنواز
, إٔب أف نقض ٗنيعها, كٓب يزؿ ينقضها فصال فصال, الٌشركط اليت اشرتط عليو اٞنسلموف  أكؿ مرٌة

كفرضت عليهم اٞنغاـر , كاستطاؿ عليهم الٌنصارل, كأدركهم اٟنواف كالذٌلة, كزالت حرمة اٞنسلمٌن
ٍبٌ بعد ذلك ...كأمرىم باٝنركج من غرناطة إٔب األرباض, كقطع عنهم األذاف ُب الٌصوامع, الٌثقيلة

كصارت األندلس كٌلها دار , فدخلوا فيو كرىا, ىػ904كذلك سنة , كأكرىهم عليو, دعاىم إٔب التنٌصر
بعد , كجعلت ُب اٞنساجد كاٞنآذف الٌنواقيس كالٌصلباف, كٓب يبق من ٩نهر بكلمة الٌتوحيد كاألذاف, كفر

. 4((فإنٌا هلل كإنٌا إليو راجعوف, ذكر اهلل تعأب كتالكة القرآف
كأسندت ىذه اٞنهٌمة حملاكم الٌتفتيش , 5كىكذا بدأت ١ناكالت تنصًن مسلمي األندلس

Inquistion6 أك الٌديواف اٞنقٌدس. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 67ص1ج, أزىار الرياض, قرمآب-  1
. 69ص1ج, اٞنصدر نفسو- 2
. 313ص4ج, دكلة اإلسالـ ُب األندلس, عبد اهلل عناف- 3
. 69ص1ج, اٞنصدر السابق, اٞنقٌرم- 4
. 448ص, اٜنلل السندسٌية, أبو راس الٌناصرم- 5
. 313ص4ج, دكلة اإلسالـ ُب األندلس, عبد اهلل عناف- 6
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 :   ؿالواقعى ّنرارتو حيي يقو, كتصٌور لنا ىذه األبيات من أحد اٞنورسكيٌن إٔب الٌسلطاف العثما٘ب
ُّا رخًٓا حتت عكز سَاَِٗ                         فً

بزا غزصِٖ فٝٓا بٓكض ايعظمي١                                                             

  ٚخإ عٗٛرا نإ قز غّضْا بٗا                      

 ّْٚضضْا نضٖا بعٓف ٚعط٠ٛ                                                                

ٌّ نتاب نإ يف أَض رٜٓٓا                           ٚن

ففٞ ايّٓاص أيكٛٙ بٗظ٤ ٚسضق١                                                         

 ٚمل ٜرتنٛا فٝٗا نتابا ملغًِ ٚ                         

ال َضشفا خي٢ً ب٘ يًكضا٠٤                                                              

 َٚٔ صاّ أٚ ص٢ًّ ٜٚعًِ ساي٘                     

ٌّ ساي١                                                                     1ففٞ ايّٓاص ًٜكٛٙ ع٢ً ن

:  األْزيػ ٖا٤ ٚعكٛطــايفل                            

, شهودا على ١ننة اإلسالـ ُب األندلس, شاءت األقدار أف يكوف فقهاء القرف الٌتاسع اٟنجرم
.  كسيتٌم استعراض أبرز مواقفهم من ىذا اٜندث اٟناـ

 
:  الفقهاء كمسألة ىجرة األندلسّيين -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 346ص4ج ,اٞنرجع نفسو- 1
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كما أفّت أ٘ند , كيعملوف على ٔنليصهم, كاف فقهاء اٞنغرب األكسط متعاطفٌن مع األندلسيٌن
كقد شٌدد . ككجوب االنتقاؿ إٔب أرض العدكة, بن ٪نٍن الونشريسي ُنرمة اإلقامة ٓنت ذٌمة الكافر

كذلك ُب جوابو على نازلة أخرل أليب عبد اهلل , بعد سقوط غرناطة, الونشريسي حكم كجوب اٟنجرة
كاليت تتكٌلم عن رجل من أىل مربٌلة معركؼ بالفضل ك الٌدين ٔنٌلف عن اٟنجرة مع أىل , بن قطٌية

حيي أنٌو إف تركهم , ٍبٌ ظهر لو اإلقامة باألندلس بغرض إعانة اٞنسلمٌن, ليبحي عن أخ لو, بلده
فأجاب الونشريسي بوجوب . ٞنا لو من الوجاىة كحسن التوٌسط, يلحقهم بسبب ذلك ضرر كبًن

كالٌتسٌلط على الٌنفس , كجعل من بينها ما يتوٌقع من نقض العهد من اٞنلك, كذكر أسباب ذلك, اٟنجرة
كمدل إٞنامو ّنا يٌتصف , كىو ما يكشف عن بعد نظر أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي.1كاألىل كالولد كاٞناؿ

.  2حيي ٓب  يلبي فرديناند أف نقض عهوده كغدر باٞنسلمٌن, بو ملوؾ الٌنصارل من نقض للعهود
 تواصل فقهاء المغرب األكسط مع األندلسّيين : 

كما  شفعوا , كحٌثوا األىإب على إعانتهم, كاسى فقهاء اٞنغرب األكسط إخواّنم األندلسيٌن
كمن ذلك مواساة ابن مرزكؽ حملٌمد بن . لفقهاء كعلماء األندلس حٌّت يتبوءكا مكانة ١نرتمة  ُب اجملتمع

حصلت لو مصاىرة , ك٣نٌا جاء ُب أخباره أنٌو ٞنٌا حٌل  بتلمساف بعد أخذ غرناطة, اٜنٌداد الوادم آشي
ك آلت مصاىرهتما إٔب مقاطعة ٣نٌا جعل  , لكٌن الوادم آشي قد طٌلق ابنة ابن مرزكؽ, مع ابن مرزكؽ

: الٌناس يلوموف الوادم آشي  فأجاهبم
ًَٜٛين األقٛاّ َٔ بعز َا عطا       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّٔ بإْفام      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ّٞ ابٔ َضطٚم َٚ عً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 140-137ص ص2ج, اٞنعيار, الونشريسي- 1
, حيي يصفو بضعف الٌنظر كالتعٌسف ُب القياس,  ُب ىذا الٌصدد ٤ند حسٌن مؤنس يعرتض على الونشريسي بكالـ شديد الٌلهجة- 2

كلعٌل ما قاـ بو . كما يرل أٌف الونشريسي كاف قاسيا على إخوانو, كعدـ كضع الٌنازلة ُب إطارىا الٌزما٘ب كظركفها اٝناٌصة, كاٛنهل بالٌتاريخ
العتبارات , كيؤيٌده ُب فتواه, ٩نعل الباحي ٪نرـت بعد نظر الونشريسي, كإجبارىم للمسلمٌن على التنٌصر , الٌنصارل من نقض عهودىم

 =كٟنذا حكم, كسيجرب اٞنسلمٌن على اعتناؽ اٞنسيحٌية, دينٌية كإنسانٌية حيي أٌف الونشريسي كاف موقنا بأٌف ملك قشتالة لن يفي بعهوده
مقٌدمة ٓنقيق  أسىن , حسٌن مؤٌنس: ينظر.الونشريسي على من رضى باٞنقاـ بأرض  مثل ىذه مع علمو ّنا ستؤكؿ إليو األمور بالكفر

 .10 -7ص ص, اٞنتاجر ُب بياف أحكاـ من غلب على كطنو الٌنصارل كٓب يهاجر
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 قًت هلِ نّفٛا املالّ فإّْـــــــــــــين     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1تضنت ابٔ َضطٚم ٚأَُّت صّطاقٞـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ك٩نيبوف , ككاف فقهاء اٞنغرب األكسط يهتموف بأحواؿ إخواّنم ُب األندلس كيقاٚنوّنم ٨نومهم

كاليت كتبها بتاريخ غرٌة , رسالة أحمد بن بوجمعة المغراكم الوىرانيكتكشف لنا .  على نوازٟنم
ك جاءت الٌرسالة لرتٌخخ , مدل ثقة مسلمي األندلس ُب فقهاء اٞنغرب األكسط, ىػ910رجب سنة 

حفاظا على الٌنفس ك٣نٌا جاء , ٟنم اإلذعاف لألعماؿ اٞنخالفة للشريعة اإلسالمية مع اإلنكار بالقلب
, كإف أجربككم على شرب ٙنر...كالزٌكاة كلو كأٌّنا ىديٌة لفقًنكم أك رباء , فالٌصالة كلو باإل٬ناء)):فيها 

كإف ...كمعتقدين ٓنر٬نو , كإف كلفوا عليكم خنزيرا فكلوه ناكرين إيٌاه بقلوبكم, فاشربوه ال بنٌية استعمالو
كلو , كأٌنكم ناكركف لذلك بقلوبكم, فاعتقدكا ٓنر٬نو لوال اإلكراه, أكرىوكم على إنكاح بناتكم منهم

د... كجدًب قٌوة لغًٌنٕنوه ناكين أنٌو الٌشيطاف أك , فاشتموا ٣ند, كإف قالوا اشتيموا ١نٌمدا فإٌّنم يقولوف لو ٣ني
 2((٣ند اليهود فكثًن هبم اٚنو

: دعوة أىالي المغرب األكسط إلى االستعداد لمواجهة الّنصارل -
عمل فقهاء اٞنغرب األكسط على دعوة األىإب إٔب االستعداد ٞنواجهة الٌنصارل؛ إذ أٌّنم كانوا 

كنلحظ ذلك حٌّت قبل , كطموحاهتم لشٌن الغارة على بالد اٞنغرب,  على دراية تاٌمة ّندل استعداداهتم
كىو الفقيو ١نٌمد بن أ٘ند بن , ففي رسالة من عبد الٌر٘نن الٌثعاليب إٔب أحد تالمذتو. سقوط غرناطة

كيعٌرض , ٤ند عبد الٌر٘نن الٌثعاليب ٪نٌي فيها أىإب َناية على االستعداد ٞنواجهة الٌرـك, يوسف الكفيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 306-305 ص ص3ج ,أزىار الرياض, اٞنقٌرم- 1
ضمن ,  1504-11-28:نقال عن كثيقة مؤٌرخة بتاريخ , 344-342 ص ص4ج, دكلة اإلسالـ ُب األندلس,  عبد اهلل عناف- 2

.  ٢نطوط ّنكتبة الفاتيكاف الٌرسولٌية بركمة
رسالة اإلماـ  أيب العٌباس أ٘ند  ابن أيب ٗنعة اٞنغراكم مفيت الديار , حٌسو٘ب أبو بكر: كمن بٌن الٌدراسات الفقهٌية حوؿ ىذه الٌرسالة؛ ينظر

 ٢نرب ٢نطوطات اٜنضارة : جامعة كىراف,اجملٌلة اٛنزائريٌة للمخطوطات, الوىرانٌية ُب القرف العاشر ألىل األندلس زماف احملن دراسة كتعليق
. 313-297ص ص, 2010, 7عدد, اإلسالمٌية
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بنوا األصفر على - كذا- كالٌلو لو ٓب يكونوا )):ككثرة عددىم بقولو, الٌثعاليب إٔب مدل استعدادات الٌرـك
 1(.(كجو األرض ٝنلتي أف ينبعوا من ٓنت األرض 

, ٞنا كاف يعلمو من أمر اجتماعهم,  كما تنٌبأ ١نٌمد التواٌب ّنا سيحٌل بوىراف بعد سقوط غرناطة
: كجاء ذلك عند قولو, كنواياىم ُب اإلغارة على سواحل بالد اٞنغرب

أٜا أٌٖ ٖٚضإ اْعضٚا ْعض٠ ؽفك١        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يبًزتـهِ َـٔ قبٌ  إٔ   تتـضرٙ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبٌ دل٤ٞ  املٓؾ٦ات  ببــشضٖا           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٚأٟ قًٛب  عٓـزٖا َغتكـــض٠   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فال تهملوا أمر األعادم فإنّهم             ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ٍب قاؿ
 بحاؿ اجتػماع كاّتفػاؽ كشػّدة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ّٕ عٝاع٘          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:إٔب أف قاؿ فإٕ عاع َضعانِ فإ

 2عٝـاع بالر اهلل ؽـضقا ٚقبــ١ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 211ص1ج, "أبحاث كآراء"ضمن, رسالة عبد الٌر٘ناف الٌثعاليب ُب اٛنهاد, سعد اهلل- 1
. 233ص, الٌرحلة القمريٌة, ابن زرفة- 2
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كما , أبرز ىذا الفصل أىٌم األحداث السياسٌية ُب القرف الٌتاسع اٟنجرم؛ فمسألة ضعف الٌسلطة اٞنركزيٌة
يضاؼ إليها , كتسٌلط شيوخ القبائل, كتفشي الظٌلم بكٌل أنواعو, ٤نم عنها من الٌصراعات الٌداخلٌية

ىي أىٌم قضايا  ىذا , قضٌية هتاكم اٞندف األندلسٌية ٍبٌ سقوط غرناطة آخر معاقل اإلسالـ باألندلس
.  القرف

كاعتزاؿ , أٌما مواقف الفقهاء من ىذه األحداث السياسٌية فتمثٌلت ُب أدكار سلبٌيٌة كاٟنجرة
كاالنشغاؿ بقضايا فرعٌية عن أىٌم  ,كترديد عبارات التسٌخط كالٌضجر, الٌسالطٌن كالواٌلة كحٌّت اجملتمع

كدعوة األىإب , ك أدكار أخرل إ٩نابٌية كجهود الفقهاء ُب اإلصالح بٌن القول اٞنتصارعة. قضايا العصر
كحٌي الٌسالطٌن على نقض عقود الٌصلح  اٞنربمة مع الٌنصارل ك اجملانبة , إٔب االستعداد حملاربة الٌنصارل

 .العاٌمةة للمصلح
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 ايفضٌ ايّضابع  

َؾاصن١ ايفكٗا٤ يف احلٝا٠ ايغٝاع١ّٝ 

 خالٍ

 .(16ّ/ٖـ10م)
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  شهدت إذ, مرحلة حاٚنة ُب تاريخ اٞنغرب األكسط (ـ16/ىػ10)يعترب القرف العاشر اٟنجرم
بدافع ك, ّنساعدة الٌدكؿ  اٞنسيحٌيةًٌب ذلك ك, سواحلو ىجمة شرسة من قبل األساطيل اإلسبانٌية

 دخوؿ العثمانيٌن أرض اٞنغرب كما عرفت ىذه الفرتة. ٪نرٌكو خطاب كنسي متعٌصب, توٌسعي
. كالذين سا٨نوا بدكرىم ُب بناء قٌوة ُنريٌة جاهبت أطماع إمرباطوريٌة إسبانيا, األكسط

كأىٌم األدكار , مع إبراز مواقف الفقهاء كردكد أفعاٟنم, ُب ىذا الفصل  سييتطٌرؽ ٟنذه الوقائع
. اليت مارسوىا
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, مسرحا لكثًن من األحداث (ـ15/ق10)كاف اٞنغرب األكسط خالؿ القرف العاشر اٟنجرم
: كاآلٌب ٬نكن إٗناٟناكاليت  
 : الغزك اإلسباني لسواحل المغرب األكسط- أ

فقد نزؿ , تعٌرض اٞنغرب اإلسالمي بعد سقوط األندلس ٟنجـو كبًن قادتو القول اٞنسيحٌية
 باحتالؿ مدينة سبتة سنة 2كقاـ  الربتغاؿ. 1ـ1432/ىػ835الٌنصارل مدينة جربة سنة 

. 3ـ1451ٍبٌ طنجة سنة , ـ1458/ ىػ862ك ميناء القصر الٌصغًن سنة, (ـ1415/ىػ818)
 إٔب تزايد األطماع االستعمارية 4ـ1478/ىػ883ك أٌدل توٌحد اٞنملكتٌن نافار كأرغوف سنة

لدل  
؛ غٌذاىا الٌصراع الٌديين بٌن اٞنسيحٌية  1كىي أطماع سياسٌية كاقتصاديٌة, 5إمرباطورييت إسبانيا كالربتغاؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 116ص, األدلة البينة النورانية, ابن الشٌماع- 1
كاشتٌق اسم الربتغاؿ من إحدل مدف ىذا ,  (Lusitanie)كاف معركفا باسم , تقع الربتغاؿ باإلقليم الغريب لشبو اٛنزيرة اإليبًنيٌة- 2

كُب , كأٌسس ٣نلكة الربتغاؿ, ـ1139حيي قاـ األذفونش األٌكؿ باالستقالؿ عن قشتالة سنة ,  PORTOكىي , اإلقليم الٌساحلٌية
كبعد ذلك , ـ1464/ىػ 869فمدينة طنجة سنة , ـ 1457/ىػ 862 مدينة القصر الٌصغًن سنةٍبٌ , ـ نزلوا سبتة1415 /ىػ818سنة 

. 235ص, اٜنركب الٌصليبٌية ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب, اٞنطوم :ينظر. ـ1471/ىػ876أصيال كآسفي سنة
كلٌية اآلداب كالعلـو , رسالة ماجستًن, سياسة خًن الٌدين ُب مواجهة اٞنشركع االسبا٘ب الحتالؿ اٞنغرب األكسط, كليل صاّب-3

 . 43-42ص ص , 2007 -2006, باتنة, جامعة العقيد اٜناج ٝنضر, اإلنسانٌية
. 13ص, 1982, اٛنزائر , دخوؿ األتراؾ العثمانيٌن إٔب اٛنزائر, عبد اٜنميد بن أيب زياف بن آشنهو- 4
فحاكلت  كٌل من إسبانيا , أٌدت الكشوؼ اٛنغرافٌية اليت قامت هبا كٌل من الربتغاؿ كإسبانيا إٔب ظهور صراع عنيف بٌن اٞنملكتٌن- 5

الذم جعل إلسبانيا كٌل األراضي اليت ال تدين , كقد تدٌخل البابا ألكسندر الٌسادس, كالربتغاؿ البحي عن مناطق نفوذ خارج أكربا
كيفصل بينهما خٌط ك٨ني ٬نٌر من الٌشماؿ إٔب اٛننوب , للربتغاؿ كٌل األراضي اليت ال تدين باٞنسيحٌية ُب الٌشرؽ, باٞنسيحٌية ُب الغرب

, غًن أٌف رفض الربتغالٌيٌن ٟنذا اإلقرار كاد أف ييشعل فتيل اٜنرب بٌن اٞنملكتٌن,  ميال غرب األزكر كجزر الرٌأس األخضر270على بعد 
على أف كٌل , 1494 جواف07/ ىػ899كفرديناند اٝنامس ملك إسبانيا ُب, لينعقد مؤٕنر تورديسياس بٌن يوحنا الثا٘ب ملك الربتغاؿ

متٌدة إٔب الٌشرؽ من ىذه اٛنزر تكوف من نصيب , اٞنناطق الواقعة  إٔب الغرب من جزر الرٌأس األخضر ٔنٌخ الٌتاج القشتإب
ي
ككٌل  البالد اٞن

ـ حٌددت اٌتفاقٌية سينرتا حجر باديس الواقع باٞنغرب 1509/ ىػ914كُب سنة, كىي االٌتفاقٌية اليت عرفت باٌتفاقٌية تقسيم العآب, الربتغاؿ
كنفوذ الربتغاؿ على البالد الواقعة غرب حجر , األقصى  حدا فاصال؛ فأصبح نفوذ األسباف على البالد الواقعة شرؽ حجر باديس

. 39-38ص ص, غزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائريٌةاؿ, عبد القادر فكاير:ينظر. باديس
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ٍبٌ , 3ـ انتزع األسباف جبل طارؽ من بين األ٘نر ملوؾ غرناطة1463/ىػ867ففي سنة . 2كاإلسالـ
 897ٍبٌ سقطت غرناطة سنة , ـ1465/ىػ869كاف استيالء الربتغاؿ على طنجة ُب سنة 

. ـ1492/ىػ
 اٞنشهور بتعٌصبو الٌديين يدعوا إٔب مواصلة 4كما إف سقطت غرناطة حٌّت راح الكارديناؿ ٙنينيس

ككٌلفت , ك قد استجابت اٞنلكة إليزابيي بسرعة إٔب نصائح الكارديناؿ, اٜنرب ضٌد اٞنسلمٌن اٞنغاربة
حاكم القلعة األندلسية لورا نزكدم باديا ّنهٌمة التجٌسػس على ٣نلكة تلمساف اليت قٌررت أف تكوف 

.  5أٌكؿ أىدافها
, ـ1504/ىػ910توفيت اٞنلكة إليزابيال ُب عاـ, كعندما بدأ ٙنينيس ٫نٌطط لغزك بالد اٞنغرب

. فتوٌقف مؤقٌتا مشركعها االستعمارم الذم كاف أعٌز أحالمها

                                                                                                                                                                    

L. Didier, Histoire d'Oran : période de 1501 à 1550,  oran : imprimerie Jeanne d’aro, 
1927. P6. 

إٔب تعٌرض إسبانيا الّنيار , نتيجة االضطهاد الٌديين الذم مارسو األسباف ضٌدىم, أٌدت ىجرات اٞنسلمٌن كاليهود من األندلس- 1
ال , كىو ما سعت إسبانيا إٔب تعويضو من خالؿ غزك دكؿ أخرل, كتناقصت كمٌيات اٞنواد الٌتموينٌية, فتعٌطل اإلنتاج, اقتصادم كبًن

. 32-31 ص ص,الغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائريٌة, عبد القادر فكاير:ينظر. سيما بالد اٞنغرب األكسط
, 10عدد , اجملٌلة الٌتار٫نٌية اٞنغربٌية : تونس,اٝنلفٌية الٌدينٌية للٌصراع االسبا٘ب العثما٘ب على األياالت اٞنغربٌية ُب القرف الٌسادس عشر- 2

.  8ص, , 1978جانفي 
. 98ص4ج,  االستقصا, الٌناصرم- 3
, ىػ1517كتوُب ُب طليطلة سنة , ىػ1436كلد ُب قشتالة سنة , كحقده على اٞنسلمٌن, كارديناؿ إسبا٘ب مشهور بتعٌصبو الٌديين- 4

لٌتحالف  ا,صاّب حيمر: ينظر. ـ1517حيي عٌٌن مشرفا عاما على ١ناكم  الٌتفتيش سنة , كفرديناند, حظي ّنكانة مرموقة عند إيزابيال
كلٌية , جامعة اٜناج ٝنضر:باتنة, رسالة ماجستًن, 2007-2006, ـ كتأثًناتو اإلقليمٌية كالدكلٌية1541عاـ األكريب ضٌد اٛنزائر 

 .33ص, اآلداب كالعلـو اإلنسانٌية
. 20-19ص ص3ج, تاريخ اٛنزائر, اٞنيلي- 5

- Grammont ,Histoire d ’Alger,p4. 
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    1ـ1505/ىػ911االستيالء على المرسى الكبير :

, ككاف قريبا من الٌسواحل اإلسبانٌية, 2كاف اٞنرسى الكبًن من أحسن مراسي البحر اٞنتوٌسط
كٟنذا كقع اختيار  ٙنينيس عليو عند ٓنريضو لفرديناند على غزك سواحل , 3كيشرؼ على مدينة كىراف

حيي , ( Don Diego De Cordoba)" دييغو القرطيب" كأسندت اٞنهٌمة للٌدكف, اٞنغرب
تصحبو عمارة أك , ككضع ٓنت قيادتو جيشا ينيف على العشرة آالؼ, عيٌٌن قائدا عاما للحملة

كمائة , ككاف يرتٌكب من سبع بواخر حربٌية, "راموف دم كاردكنا"أسطوؿ كيضع ٓنت قيادة دكف 
كقد قاـ الكارديناؿ خيمينيس بتجهيز ىذا األسطوؿ من أمواؿ كنيسة , 4كأربعٌن زكرقا ٢نتلفة األحجاـ

.  5كأموالو اٝناص, طليطلة
 23) ىػ  911ٕنٌكن األسطوؿ من االستيالء على اٞنرسى الكبًن ُب ٗنادل األكٔب سنة

قٌدرت  بأربعمائة فارس أغلبهم من القبائل , حيي ٓب ٩ند سول مقاكمة ضعيفة (ـ1505أكتوبر
كرغم قٌلة عدد أفراد اٜنامية , 6بينما تكٌونت القٌوة اإلسبانٌية من ٙنس آالؼ جندم, اجملاكرة لوىراف

ت اٜنامية اإلسالمٌية خضعإٔب أف , كإعاقة ٓنرٌكهم, اإلسالمٌية فإٌّنا حاكلت منع اإلسباف من التقٌدـ
كعقدت ىدنة مع اإلسبانيٌن ٕنٌكنت ّنوجبها من اإلنسحاب بعد أف جٌردىم اإلسبانٌيوف , ٞننطق القٌوة

. 7من أسلحتهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بعيدة ببضعة أمياؿ عن كىراف, مدينة صغًنة أٌسسها ُب عصرنا ملوؾ تلمساف على ساحل البحر اٞنتوٌسط)):قاؿ عنها حسن الوزٌاف- 1

ُب مأمن , ٬نكن أف ترسو فيو بسهولة مئات اٞنراكب كالٌسفن اٜنربٌية, ألٌف ىناؾ ميناء ما أظٌن أٌف ُب الٌدنيا أكرب منو, كمعناىا اٞنيناء الكبًن
 .31ص2 ج,كصف إفريقيا,  حسن الوزاف,)) من كٌل عاصفة كإعصار

2
: ينظر. ٜنملة برتغالٌية باءت بالفشل,  اٟنجرممطلع القرف الٌتاسعتعٌرض اٞنرسى الكبًن ُب -

L. Didier, Histoire d'Oran. P1. 
. 52 ص, الغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائريٌة,عبد القادر فكاير- 3
 .23-22ص ص3ج ,تاريخ اٛنزائر  ,اٞنيلي- 4
. 52 ص, اٞنمرجع الٌسابق,عبد القادر فكاير- 5
. 73ص3ج, تاريخ اٛنزائر, اٞنيلي-  6
. 53ص, اٞنرجع الٌسابق, عبد القادر فكاير- 7
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كما سعى اإلسبانٌيوف , 1 كفور احتالؿ اٞنرسى الكبًن قاـ دكف دييغو بتحويل جامعو إٔب كنيسة
. كبدؤكا ُب ترميم ٓنصيناهتا, إٔب تغيًن معآب اٞنرسى الكبًن اإلسالمٌية

 ـ1509/ىػ915احتالؿ كىػػػراف: 
قصد تأمٌن كجودىم ُب , ٓنرٌكت أطماعهم ٥نو كىراف, بعد أف  احتٌل اإلسبانٌيوف اٞنرسى الكبًن

.  كالعمل على تقويضها, كمضايقة ٣نلكة تلمساف, كاٜنصوؿ على مصادر ٕنوينٌية, اٞنرسى الكبًن
حيي , كانت أكضاع مدينة كىراف أكاخر القرف الٌتاسع اٟنجرم مالئمة لشٌن ىجـو عليها

ككاف حاكم تلمساف ٟنذا العهد ىو . رغم تبعٌيتها نظريا ٞنملكة تلمساف, صارت تعيش شبو استقالؿ
حيي , كالذم كاف من الٌضعف ّنكاف, ١نٌمد اٝنامس  بن ١نٌمد الثٌابيت اٞنلٌقب بأيب قلموف الزيا٘ب

كقد عجز عجزا كلٌيا عن , كال استقٌرت ُب اٞنملكة عمارة كال دار, ٓب يهن لو ُب اٞنلك قرار)):أنٌو
أماـ ىذه الٌظركؼ كاف الكرديناؿ خيمينيس يتابع . 2((كال مطاع, كصار غًن نافذ الكلمة, الٌدفاع

الٌتقرير الذم أرسلو إليو , كمن بٌن تلك الٌتقارير, إذ كانت ترده الٌتقارير من جواسيسو, أخبار كىراف
الذم اعترب  مدينة كىراف أشهر مدف بالد اٞنغرب لغناىا باألسواؽ , "فيانيلي"أحد جواسيسو كيدعى 

. كالٌتجارة
ـ االستيالء على اٞندينة بعد أف طلب اإلمداد من 1507/ ىػ913حاكؿ دكف دييغو سنة  

ٍبٌ عاكد ٙنينيس اإلعداد ٟنجـو آخر على كىراف بعد أف . 3غًن أنٌو ميين هبز٬نة ُب مسرغٌن, إسبانيا
ـ عمارة 1509/ىػ915ك استطاع أف يقود سنة , ـ1508/ىػ914صدر بياف ملكٌي ُب ديسمرب

كقد , من قرطاجنة باألندلس, ككاحد كٙنسٌن زكرقا صغًنا, مكٌونة من ثالثة كثالثٌن باخرة حربٌية
(, PEDRO NAVARO)"بيدرك نافارك" مثل, شارؾ ُب غزك كىراف كبار القادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 23ص3ج, تاريخ اٛنزائر, يليآب-  1

Ernest Mercier ,Histoire de l’Afrique septentrionale, T2p421-422؛ 
Grammont ,Histoire d ’Alger, p5-9. 

. 196ص1ج, طلوع سعد الٌسعود, اٞنزارم- 2
. 24ص3ج, اٞنرجع الٌسابق, اٞنيلي- 3

Ernest Mercier ,Op cit, T2p422. 
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(, GONZALVO DE CORDOVA)كالكارديناؿ غونثالبو دم كوردكبا
 (.DON DIEGO DE VIERRA)"دييغو دم فيًنا"كفكالدٌ 

. 1كتوٌقف باٞنرسى الكبًن ٍبٌ قاـ ّنهاٗنة كىراف, ـ1509 مام 16أقلع األسطوؿ اإلسبا٘ب يـو 
فإٌف  االسبانٌيٌن قد اصطدموا ّنقاكمة شعبٌية  ٓنت قيادة , كمع أٌف الٌنجدة الزيانٌية قد كصلت متأٌخرة
كأخًنا ,  بيد أٌف ضعف ىذه اٞنقاكمة كقٌوة اٜنملة الثٌانٌية.2عآب من علمائها عرؼ باسم ابن جاجوا

بعد أف عقد معهم اٌتفاقا قد أٌدل إٔب ,  الذم فتح بوابة كىراف أماـ االسبانٌيٌن3خيانة ستورا اليهودم
. 4ىػ915سقوط اٞندينة سنة

فلم يسلم من , كما إف احتٌل اإلسبانٌيوف مدينة كىراف حٌّت شرعوا ُب أعماؿ الٌنهب كالقتل
كأسر أكثر من ٙنسة , كقاموا بقتل أكثر من أربعة آالؼ مسلم, أعماٟنم حٌّت األطفاؿ كالٌنساء

كقاـ خيمينيس  بتحويل مساجد اٞندينة إٔب , كبلغت أسالهبم ٙنسة آالؼ أكقية ذىبٌية, آالؼ
. 5كأصبح الٌدكف دييغو دم كوردكبا حاكما على كىراف, كنائس
  ـ1510/ىػ915إحتالؿ بجاية: 

كاليت ظهرت عليها  ُب أكاخر القرف , تعٌد مدينة َناية من أعظم مدف اٞنغرب األكسط الٌساحلٌية
كقد أطٌل القرف العاشر . نتيجة لضعف اٜنفصٌيٌن, الٌتاسع اٟنجرم عالمات الٌضعف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 279-278ص ص2ج,  تاريخ اٛنزائر العاـ, ؛ عبد الٌر٘نن اٛنيالٕب26ص3ج, اٞنرجع نفسو- 1
   .74 ص1ج, تاريخ الٌدكلة الزيانٌية, ٢نتار حسا٘ب- 1

    -  Ernest Mercier , Histoire de l’Afrique septentrionale, T2p422-423 
غًن أٌّنم سرعاف ما , ككعده  اإلسبانٌيوف بتوليتو على اٝنراج, ككاف يعمل ُب ديواف الٌضرائب, أحد اليهود الذين ىاجركا من األندلس- 3

 .انقلبوا عليو
ٓنقيق ١نٌمد بن عبد , هبجة الٌناظر ُب أخبار الٌداخلٌن ٓنت كالية االسبانيٌن بوىراف من األعراب كبين عامر, عبد القادر اٞنشرُب- 4

. 26ص, اٛنزائر كأكربا, ككلف.ب.ج؛ 12ص, الكرٙب
Grammont , Histoire d ’Alger, p9-14. 

. 54 ص, الغزك اإلسبا٘ب للسواحل اٛنزائريٌة,عبد القادر فكاير- 5
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كذلك بسبب ضعف , 1كمدينة َناية تعيش شبو استقالؿ عن الٌسلطنة اٜنفصٌية (ـ16/ىػ10)اٟنجرم
.    2كما أٌّنا كانت ١نٌل صراع بٌن األمراء اٜنفصٌيٌن, سلطاف تونس أيب عبد اهلل اٜنفصي عٌم اٞنتوٌكل

منتهزا , فبذؿ خيمينيس جهده الحتالؿ اٞندينة, كٓب تكن أكضاع َناية لتخفى على إسبانيا
فقاـ ّنغادرة اٞنرسى , كأسندت القيادة إٔب بيدرك نافارك, كٟنذا صدر القرار باحتالؿ َناية, الفرصة

(, Ibiza)كاٌْنو ٥نو الٌشماؿ حيي استقٌر َنزيرة إبيزا, ـ1509الكبًن ُب أكاخر شهر نوفمرب سنة 
كُب أٌكؿ . إلعداد القٌوات الاٌلزمة لتنفيذ اٜنملة, كبقي  هبا طواؿ شهر ديسمرب

, ككاف على متنو أكثر من عشرة آالؼ جندم, ـ غادر األسطوؿ اٛنزيرة1510/ىػ915جانفي
. 3ـ1510جانفي 05ككصل إٔب اٞندينة يـو 

, كٗنعوا قٌواهتم كأسلحتهم, فقاموا بإعالف حالة استنفار, حاكؿ أىإب َناية الٌدفاع عن مدينتهم
غًن أٌف اإلسبانيٌن , كٕنركزت حامية تتكٌوف من عشرة آالؼ رجل ّنرتفع غورايا, كٕنركزكا ببعض الٌثغور

كقاـ بيدرك نافارك , كٕنوقعوا ّنكاف قريب من ضريح سيدم عيسى الٌسٌبوكي, ٕنٌكنوا من إنزاؿ كحداهتم 
كفٌضل اٞنقاكمة ك ٕنٌكن من , اإلستسالـ فرفض ىذا األخًن, بإنذار األمًن عبد الٌر٘نن بن عبد العزيز

كاٞنؤف اليت أرسلها حاكم كىراف إٔب اإلسبانٌيٌن , لكٌن اٞنساعدات العسكريٌة, إعاقة تقٌدـ اإلسبانيٌن
.  4ـ1510جانفي05ليتٌم احتالؿ اٞندينة ُب , رٌجحت الكٌفة لصاٜنهم
كٓب ٩ند الٌسلطاف أبو عبد اهلل عٌم اٞنتوٌكل , ًٌب تقتيل السٌكاف كّنب منازٟنم, فور احتالؿ َناية

. 5ليتعٌهد بدفع ضريبة سنويٌة ٜناكم َناية اإلسبا٘ب, بٌدا من الٌرضوخ لإلسبانٌيٌن
على ,أٌما سٌكاف مدينة َناية فقد انتشركا ٥نو جبل بين جابر بالضٌفة الٌشرقٌية لوادم الٌصوماـ

كتوٌجهت دفعة أخرل من السٌكاف , كمعهم عائلة الٌسلطاف عبد العزيز,  من مدينة َناية6 فراسخ6بعد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 55-54ص ص, اٞنرجع الٌسابق, ؛ عبد القادر فكاير84ص ,اٝنالصة النقٌية ,اٞنسعودم الباجي- 1
 . 41-34ص ص, قلعة بين عٌباس إباف القرف السادس عشر, بنو جيت يوسف- 2

3  - L.CH.Fèraud, Conquète de Bougie, p337. 
. 57-56 ص, الغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائريٌة,عبد القادر فكاير- 4
 .126-119ص ص, حرب الٌثالٖنائة سنة, ؛ توفيق اٞند٘ب16ص 4ج, االستقصا ,الٌناصرم- 5

Ernest Mercier , Histoire de l’Afrique septentrionale, T2p425-426. 
. كلم29 فراسخ تعادؿ حوإب6كبذلك تكوف , ـ1609كقيمة اٞنيل حوإب, الفرسخ يعادؿ ثالثة أمياؿ- 6
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, كٛنأت إٔب منطقة بالقرب من  زيامة منصوريٌة اليت عرفت باسم بين ميعاد, 1السٌكاف ٥نو جيجل
كانكفأت , كقد تدٌفق عدد آخر من السٌكاف إٔب جباؿ جرجرة, نسبة إٔب الٌتواجد الكثيف للفاٌرين
. 2ٗناعة أخرل إٔب أكالد بين يعلى

كقد استمٌر اٝنراب إٔب أيٌاـ التمغركطي حيي ذكر ُب رحلتو , قاـ اإلسبانٌيوف بتخريب َناية
دٌمرىم اهلل ٓب يبق هبا إالٌ ديار قالئل , كَناية إٔب اآلف خراب ىدمها الٌنصارل)):حالة َناية عند قولو 

كبعد . 3((ينزؿ هبا متوٌٕب تلك الٌناحية من الرٌتؾ, كقلعة صغًنة تسٌمى بالٌلؤلؤة, على طرؼ البحر
بادر الٌسلطانٌن اٜنفصي كالزيٌا٘ب إٔب تقدٙب فركض الطٌاعة للملك , سقوط مدينة كىراف كَناية

 .4فرديناند
 احتالؿ جزيرة ألبنيوف: 

ت مدينة اٛنزائر خضعفلٌما احتٌل اإلسبانٌيوف َناية , كانت مدينة اٛنزائر تابعة ٞنشيخة  َناية
ىػ 1510/ىػ915ك انطلق كفد  من أعياّنا ك على رأسهم سآب الٌتومي سنة, لسلطة فرديناند

ك أف ال , كقد اٌتفق سآب الٌتومي كاألسباف على إطالؽ سراح األسرل اٞنسيحيٌن, يسرتضوف األسباف
ك يتعٌهدكف , كأف يسافر كفد منهم لعقد اٌتفاقٌية مع فرديناند, يتصٌدل اٛنزائريٌوف لسفن اٞنسيحٌيٌن

. بدفع نفس اٞنقدار الذم كانوا يدفعونو ٜناكم َناية
ٓب يلبي اإلسبانٌيوف أف استولوا على جزيرة ,  بعد أف أذعن سٌكاف مدينة اٛنزائر ٟنذه الٌشركط

كيذكر حسن الوزٌاف أٌف سبب احتالؿ اإلسبانٌيٌن ٟنذه , (اصطفلة)ألبينيوف كاليت كانت تعرؼ باسم
اٛنزيرة ىو قياـ سٌكاف مدينة اٛنزائر بأعماؿ القرصنة كأشار إٔب ذلك بقولو عن أىإب مدينة 

, كحٌّت شواطئ إسبانيا, فصاركا يغًنكف على جزر يابسة كميورقة كمنورقة, لوا إٔب قراصنةٓنوٌ ):اٛنزائر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. (كٟنا ربض,  على ضٌفة البحر كالبحر ٪نيط هبا جيجل مدينة)):قاؿ عنها اإلدريسي, جيجل مدينة تقع بالٌساحل الٌشرقي للجزائر- 1

.  267ص, نزىة اٞنشتاؽ, اإلدريسي:ينظر
. 51-50ص  ص, قلعة بين العٌباس إبٌاف القرف الٌسادس عشر, يوسف بنو جيت-  2

L.CH.Fèraud, Op cit, p256. 
. 32ص, الٌنفحة اٞنسكٌية, الٌتمكركٌب-  3
. 457-453ص ص ,كتاب اٛنزائر ُب الٌتاريخ, بوركيبة كآخركف- 4



ِّ ايّٓٛاطٍ ايغٝاع١ّٝيف م: ايفضٌ ايّضابع (16ّ/ٖـ10)فكٗا٤ املػضب األٚعط ٚأٖ  

 ــ
 

162 
 

فشٌيدكا قلعة ٗنيلة كبًنة ُب , لذلك أرسل اٞنلك الكاثوليكي فردناند أسطوال عظيما ٜنصار اٛنزائر
((.  1كقريبة منها, مقابلة ٕناما للمدينة, جزيرة صغًنة

, عارض سآب  الٌتومي ١ناكلة اإلسبانٌيٌن لبناء قلعة على إحدل اٛنزر اٞنواجهة ٞندينة اٛنزائر
, فسافر إٔب اٞنلك فرديناند رفقة موالم عبد اهلل حاكم تنس الذم سبق كأف أعلن كالءه لإلسبانٌيٌن

, كىكذا ًٌب احتالؿ اٛنزيرة, 2كتراجع عن معارضتو, غًن أٌف سآب الٌتومي اضطٌر أف يذعن لإلسبانٌيٌن
على أنقاض منار ( Penon de Argel) 3كبادر اإلسبانٌيوف بإقامة معقل أخذ اسم جزيرة ألبينيوف

.                                                                        4إسالمي قدٙب
 5 ـ1531/ىػ937حتالؿ مرسى ىنين ا :

حيي كاف موقعها اٟناـ كمرساىا , نشطت فيها حركة الٌتجارة, كانت ىنٌن مدينة ساحلٌية
.  اٞنمتاز يسا٨ناف ُب استقطاب الٌسفن القادمة من الٌشرؽ كالغرب

, ٓب يبق للٌدكلة الزيٌانٌية سول ىذا اٞنيناء, كبعد أف سقط اٞنرسى الكبًن ُب أيدم اإلسبانيٌن
فكتب أسقف طليطلة  صاحب الٌسلطاف اٞنطلق باسبانيا إٔب اإلمرباطور اإلسبا٘ب رسالة يصف فيها 

 Don  6 كذلك بقيادة دكف ألفارك دك بازاف,ـ1531فتٌم احتاللو سنة , أ٨نٌية ميناء ىنٌن
Alvaro de Bazanغًن أٌف أىإب تلمساف سرعاف ما قاموا بتنظيم مقاكمة ضٌد اإلسباف؛  ,

كىكذا ًٌب احتالؿ ميناء اٞنرسى الكبًن . 7كالذين اضطٌرىم األمر إٔب ٔنريب ىنٌن ٍبٌ االرٓناؿ عنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 38ص2ج, كصف إفريقيا, افحسن الوزٌ - 1
. 59 ص, الغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائريٌة,عبد االقادر فكاير- 2
معناه صخرة اٛنزائر - 3
. 127ص, حرب الثالٖنائة سنة, توفيق اٞند٘ب - 4
يقع بٌن منتصف الطٌريق بٌن بين صاؼ كجامع الغزكات كبينها كبٌن تلمساف , مرسى ىنٌن ىو اٞنرسى الطٌبيعي  ٞنملكة تلمساف-  5

. 236  ص,كتاب اٛنزائر, توفيق اٞند٘ب:  ينظر.كم45على خط مستقيم 
. 236ص,  اٞنرجع نفسو-  6
. 66ص, الغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائريٌة, عبد القادر فكاير-  7
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 كدٌلس 2 كمستغاٖب1أٌما اٞنوانئ اليت ٓب ٪نتٌلها االسباف كشرشاؿ كتنس. كىنٌن, كصخرة ألبينيوف, كَناية
. 3كالتزمت بأداء ضريبة لألسباف, كميناء مدينة اٛنزائر فقد أعلنت خضوعها لسلطة صاحب قشتالة

 

: ذلاٚالت اإلعباّْٝني ايتّٛعع١ّٝ ٚظٗٛص املػّطغني
فراحوا يعملوف على إخضاع , حاكؿ اإلسبانٌيوف التوٌسع على حساب اٜنفصٌيٌن كالزيٌانيٌن

,  كقبائل ٘نياف العربٌية4ك كجدكا  قبائل حليفة؛ كىي اليت أصبح يطلق عليها لقب اٞنغٌطسٌن, القبائل
كقبيلة كرشتل كأكثر قبائل بين عامر كأكالد علي القبيل؛ كالذين يقوؿ عنهم , 5كمنها قبيلة غمرة

كالونازرة كقيزة كأكالد عبد , 6ك١نٌبتهم لليهود, اٞنشرُب أٌّنم كانوا مشهورين  بإذعاّنم الٌشديد لألسبانٌيٌن
أىل ٤ندة كبأس )):ككانت ىذه القبائل كما يقوؿ اٞنشرُب . 7عبد اهلل كشافع كغًنىم  من بين عامر

كاشتٌدت , فتقٌول هبم االسبانيوف بغاية الٌتمكٌن, كحيلة كتشمًن, كرأم كتدبًن, كقتاؿ عنيد, شديد
كصاركا مشتٌدين كأكثركا من شٌن الغارات على األقربٌن , كاعتٌدكا هبم, شوكتهم على اٞنسلمٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, فثار عليو شقيقاه أبو زياف ك٪نٍن, آؿ األمر إٔب ابنو األكرب عبد اهلل, ـ1503/ ىػ908بعد كفاة الٌسلطاف الزيا٘ب ١نٌمد الثٌابيت سنة- 1

مقابل التزامو , فقاموا بتنصيبو حاكما على تنس, كاستنجد باألسباف, بينما فٌر ٪نٍن, فألقى الٌسلطاف عبد اهلل القبض على أيب زياف
. 58ص, اٞنرجع الٌسابق, ظ؛ عبد القادر فكاير107كرقة, الغزكات. كأداء ضريبة ٜناكم كىراف, ّنحالفة األسباف

  لو خضعكالذم , كقد جعلها موقعها اٛنغراُب عرضة لتدٌخل حاكم كىراف اإلسبا٘ب, تقع غرب كىراف, تعترب مستغاٖب مدينة ساحلٌية-  2
ـ؛ فعقدكا اٌتفاقٌية يتكٌفلوف ّنوجبها 1511مام 26كذلك ُب , بعد أف فقدكا الٌثقة ُب ملوؾ بين زياف, شيوخها كشيوخ مدينة مزغراف

 .61-60ص ص, اٞنرجع نفسو: ينظر. كإطالؽ األسرل اٞنسيحٌيٌن, كأداء ضريبة مالٌية, ّنحالفة األسباف
. 43ص3ج,تاريخ اٛنزائر, مبارؾ اٞنيلي- 3
كىو خالؼ ما جرل عليو , "اٞنفاطيس "كقد ذكرىم أ٘ند الٌشقرا٘ب الرٌاشدم باسم , لقب أطلق عليهم (Mogtezys)اٞنغٌطسوف - 4

كمعناه أٌّنم صاركا , حيي أطلق عليهم لقب اٞنغٌطسٌن, "بهجة الّناظر" ال سيما عبد القادر اٞنشرُب ُب كتاب, من سبقو من اٞنؤٌرخٌن
القوؿ األكسط ُب أخبار بعض من حٌل , أ٘ند بن عبد الٌر٘نن الٌشقرا٘ب الرٌاشدم: ينظر. مغٌطسٌن ُب الكفر بسبب ١نالفتهم الٌنصارل 

حرب , ؛ توفيق اٞند٘ب65ص, 1991,دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, ٓنقيق كتقدٙب ناصر الٌدين سعيدك٘ب, باٞنغرب األكسط
. 108ص, الٌثالٖنائة سنة

. 146ص, دليل اٜنًناف كأنيس الٌسهراف, الزيا٘ب- 5
. 31ص,  هبجة الٌناظر, اٞنشرُب- 6
. 32ص, اٞنصدر نفسو-  7
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, 1((كأحٌباؤىم الٌنجباء, كجنودىم اٟنائلة اٞنكاثرة كإخوهتم الٌنصحاء, فكانوا عيوّنم الباصرة, كاألبعدين
كشٌنوا هبم , فصاركا ٟنم أعوانا, كدخلوا ُب ٗنلة جيشهم, 2كصار اٞنغٌطسوف ٫ندموف اإلسبانٌيٌن

كما أٌّنم عملوا على جلب األخبار , كانتفعوا هبم فيما ٪نتاجونو من الٌدكاب كاألقوات, الغارات
كىذا ما جعل اٞنشرُب يقوؿ أٌّنم , كبٌي الٌدعاية ُب كسط  األىإب, 3كتغطيس الٌناس, لألسبانٌيٌن

 4((كحالكة ُب قلوب الكفرة الٌلئاـ, كقذل ُب عيوف اإلسالـ, صارك شجى ُب حلق الٌدين باحتكاـ)):
  .4((الٌلئاـ

كمع ذلك فإٌف كثًنا من القبائل ٓب تذعن لإلسبانٌيٌن كهربة كالربجية ك٠ناىر كغًنىا من القبائل؛ 
ككاف ٟنربة حركب عظيمة معهم حٌّت فنيت أعداد كبًنة , الذين ٓب يدخلوا ٓنت طاعة االسبانيٌن أصال

بينما كانت بعض القبائل كزناتة كبين راشد يدخلوف  ٓنت ذٌمة الٌنصارل إذا اضطٌرهتم . 5منهم
إٔب أف يناٟنم عقاب , فإذا سنحت ٟنم الفرصة  يفٌركف بأنفسهم كيظهركف عداكهتم, الٌظركؼ

ككاف  اإلسبانيوف يتعاملوف مع القبائل ُنسب اٝندمات اليت كانوا . 6اإلسبانٌيٌن بإعانة من اٞنغٌطسٌن
, فكرشتل, ٍبٌ غمرة فشافع,  كىم على ٘نياف, يقٌدموّنا ٟنم؛ فمثال كانوا يقٌدموف الونازرة على قيزة

كىم على , كىم على بين شقراف, كأكالد علي  على أكالد عبد اهلل, كيقٌدموف كرشتل على أكالد علي
. كىم على اٜنشم, القلعٌية

: املٛقف املعارٟ يإلعباّْٝني

فإٌف بقٌية , كالذين حالفوا حاكم كىراف االسبا٘ب, إذا ما استثنينا اٞنغٌطسٌن باإلقليم الغريب
كعملوا على حصارىم ,  فامتنعوا عن تقدٙب اٞنًنة إليهم, السٌكاف كانوا يظهركف عداكهتم لإلسبانٌيٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 26ص, اٞنصدر نفسو-  1
. 68-65ص, صدر السابقآب, أ٘ند الٌشقرا٘ب- 2
. 16 -13ص ص, اٞنصدر الٌسابق, اٞنشرُب- 3
. 26ص, صدر نفسوآب-  4
. 36ص, هبجة الٌناظر, شرُبآب-  5
تاريخ ٓنرير كىراف من االحتالؿ االسبا٘ب "اٛنزء األٌكؿ من كتاب , ٓنقيق ٢نتار حسا٘ب, "شرح اٜنلفاكيٌة"فتح مدينة كىراف, اٛنامعي- 6

. 38ص, 2003, جامعة اٛنزائر, ٢نرب اٞنخطوطات,  "خالؿ القرف الثٌامن عشر اٞنيالدم من خالؿ ٢نطوطتٌن
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كىو ما جعل دم غراموف يقوؿ ُب كصف حالة اٛننود اإلسبانٌيٌن ُب اٞنناطق , اقتصاديا
كُب عٌنابة ٓب ٩ند اٛننود ما يشرتكف بو ٚنكة سردين؛ ,  كاف اٛننود ٬نوتوف جوعا ُب كىراف)):الٌساحلٌية

كىو ما جعل اٛننود يفٌركف , كُب َناية ٓب ٩ندكا ما يأكلونو, ُب حٌن أٌف الٌسمك كاف موجودا بكثرة
 1(.(من اٛننديٌة ليلتحقوا باٟنند

أٌدت بعض القبائل العربٌية دكرا بارزا ُب قطع اإلمدادات عن اٜنامية اإلسبانٌية هبنٌن حٌن ك 
األمر الذم , ـ1534/ ىػ941رفقة القٌوات اليت أرسلها حاكم تلمساف سنة, حاصرت ىذه اٜنامية

كُب مستغاٖب ٕنٌكنت القبائل  .2بعد أف قاموا بتدمًنىا, جعل اإلسبانٌيٌن يفٌركف بأنفسهم من ىنٌن
. 3 ـ1543/ىػ949العربٌية من إفشاؿ ٘نلة الكونت دالكوديت ُب 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 29ص3ج, تاريخ اٛنزائر, اٞنيلي- 1

2 - E. Paimaudaie, Documents inédits sur l‘histoire de l‘occupation Espagnole En 
Afrique (1506-1574(, R.A, T19, 1875, P277. 

. 71 ص, الغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائريٌة,عبد القادر فكاير- 3
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: محاكلة تنصير أىالي المدف المحتّلة

, فعملوا على نشر اٞنسيحٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط, حاكؿ اإلسبانٌيوف أف يقٌوكا نفوذىم
كأرسلوا القسيسٌن كالٌرىباف العارفٌن بالٌلغة العربٌية كحٌّت العربيٌة قصد تنصًن سٌكاف كىراف من اٞنسلمٌن 

األمر الذم جعل مقتصد كىراف يوٌجو رسالة إٔب , إٔب أٌف  ىذه الٌسياسة مينيت بالفشل, 1كاليهود
كيكشف لو الٌنسبة اٛنٌد ضئيلة لعدد , إمرباطور إسبانيا ييظهر من خالٟنا مدل فشل ىذه السياسة

كىم منحصركف ُب فئة األطفاؿ الٌصغار , حيي ٓب يتجاكز عددىم ثالثوف فردا ُب الٌسنة, اٞنتنٌصرين
. 2كاحملٌصل عليهم كغنيمة, الذين ٓب يتجاكزكا سٌن الٌسابعة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك اليت تيرجع عدـ إقداـ إمرباطوريٌة إسبانيا على , كٌلها حقائق ترٌد مزاعم اٞنستشرقٌن, كالبحي عن قبائل حليفة, جهود الٌتنصًن- 1

كقٌلة أ٨نٌية مدف اٞنغرب األكسط مقارنة مع اٞنستعمرات األخرل , التوٌسع داخل اٞنغرب األكسط إٔب األزمة االقتصادية اليت شهدهتا إسبانيا
إضافة إٔب اٌدعاء أٌف اٟندؼ من احتالؿ الٌسواحل اٞنغربٌية ىو القضاء على أعماؿ القرصنة؛ كىي كتابات ُب ٠نملها , كاٞنستعمرة اٟننديٌة

كاليت جعلت اٛننود أنفسهم يفٌركف من َناية ككىراف إٔب اٞنستعمرة ,  من قبل سٌكاف اٞنغرب األكسطيٌوفتتجاىل اٞنقاكمة اليت لقيها اإلسباف
. كمقاكمة نقخ اٞنؤكنة بسبب اٜنصار اٞنفركض من السٌكاف باعتناؽ اإلسالـ,  بل حاكؿ الكثًن منهم التمٌلخ من اٛننديٌة, اٟننديٌة
. 26ص, اٛنزائر كأكربا, ككلف.ب. جوف :ينظر

- Braudel , Les Espagnols et l'Afrique du nord, p226. 
 ,جامعة كىراف,رسالة ماجستًن ,االحتالؿ االسبا٘ب األٌكؿ لوىراف كانعكاساتو االجتماعٌية كالسياسٌية كاالقتصاديٌة ,سيد أ٘ند بلبورم- 2

 .109-107ص  ص ,1985
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: الحكم العثػػػػػػػػػػػػػػػػػػماني - ب
كما أٌّنم فقدكا الٌثقة ُب ,  ٓب يستسغ سٌكاف اٞنغرب األكسط خضوعهم لسلطة ملك  إسبانيا

فضال عن اسرتجاع اٞندف , كاليت كاف كاضحا أٌّنا غًن قادرة على الٌدفاع عنهم, الٌزعامات احمللٌية
كبات من الطٌبيعي أف يرٌحب السٌكاف بأيٌة قٌوة إسالمٌية تقف ُب كجو األطماع , الٌضائعة منهم

.  األسبانٌية
كصار مسلمو . 1كُب ىذا الوقت كانت اٝنالفة العثمانٌية قد ٞنع اٚنها بعد فتح القسطنطينٌية

فهاىو عبد . كذلك ُب ظٌل ضعف زعاماهتم احمللٌية,  كاٞنغرب األكسط يعٌولوف عليهم كثًنا2األندلس
أحد الٌرحالة اٞنشارقة الذين كفدكا على بالد اٞنغرب األكسط قبيل دخوؿ العثمانٌيٌن , الباسط بن خليل

, ابن عثماف ملك الٌرـك الرٌتكي قد هتٌيأ))كمفادىا أٌف , يصرٌح أنٌو  عايش بتلمساف شائعة تناقلها الٌناس
كيشًن عبد الباسط أٌف ىذه الشائعة , ((كعـز على اٞنشي على بالد الفرنج من جهة اٞنغرب إلبادهتم

دخل رعبها ُب قلوب الكثًن من الفرنج النائيٌن عن بالد ابن عثماف حٌّت النائٌيٌن ببعد كبًن عن )):
كتناقلها سٌكاف تلمساف , كىكذا زعزعت ىذه الٌشائعة قلوب الكثًن من الفرنج , 3 ((بالد ابن عثماف
. ما يوحي بتلٌهفهم إٔب أٌم ٤ندة إسالمٌية متوٌقعة, بكٌل فرح كسركر

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ككاف فتحها سنة , ىػ855كتؤٌب اٝنالفة سنة , ىػ833الذم كلد سنة , فتحت القسطنطينٌية ُب عهد ١نٌمد الثٌا٘ب الفاتح-  1

ترٗنة عدناف ١نٌمد , تاريخ الٌدكلة العثمانٌية, ؛ يلماز أكزتونا164-160ص ص , اٞنرجع الٌسابق, ١نٌمد فريد بك, ـ1453/ىػ857
. 131ص 1ج ,ـ1988, منشورات مؤٌسسة فيصل للٌتمويل:استنبوؿ, سلماف

كما أٌف العثمانٌيٌن حاكلوا , كقاـ األندلسٌيوف ّنحالفة العثمانٌيٌن ُب صراعهم باٞنغرب األكسط, تكٌرر استنجاد األندلسٌيٌن بالعثمانٌيٌن- 2
. كسا٨نوا ُب ثورة اٞنورسكٌيٌن ضٌد اإلمرباطوريٌة اإلسبانٌية, فقاموا بنقلهم من األندلس إٔب الٌسواحل اٞنغربٌية, مٌد يد العوف لألندلسٌيٌن

,  مشاىدات كأخبار عبد الباسط الظٌاىرم من خالؿ ٢نطوطو الٌركض الباسم ُب حوادث العمر كالرٌتاجم,عبد الباسط ابن خليل- 3
 .146-111ص  ص , 2011شتاء, 17عدد ,٠نٌلة الٌتاريخ العريب, عمر عبد الٌسالـ تدمرم:ٓنقيق
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 :ظهور اإلخوة أبناء يعقوب على مسرح األحداث -
تزايد أعماؿ اٛنهاد البحرم (ـ 15/ىػ10)شهد اٞنغرب األكسط ُب مطلع القرف العاشر اٟنجرم

كبعض اٞنرتٌدين عن , حيي توٌحد سٌكاف اٞندف  الٌساحلٌية مع األندلسٌيٌن, ضٌد الٌسفن اٞنسيحٌية
, كمن العثمانٌيٌن الذين بزغ ٤نمهم ُب تاريخ اٛنزائر اٜنديي. إضافة إٔب اٞنشارقة العثمانٌيٌن, اٞنسيحٌية

.  اإلخوة أبناء يعقوب
,  الذين استوطنوا جزيرة ميديلي بعد أف فتحها ١نٌمد الفاتح1كاف يعقوب أحد فرساف السباىٌية

ككاف أبناء , ٍبٌ إلياس, كخضر الذم عرؼ ِنًن الٌدين, كعٌركج, كقد ريزؽ أربعة أكالد ىم إسحاؽ
األمر الذم جعلهم رفقة العديد من , 2ك٘ناس ديين منقطع الٌنظًن, يعقوب مٌتصفٌن بشجاعة عالٌية

العثمانٌيٌن كاٞنسيحيٌن الذين ارتٌدكا عن الٌنصرانٌية ٬نارسوف اٛنهاد البحرم ُب حوض البحر األبيض 
كٞنٌا ٚنع الٌسلطاف اٜنفصي . كاليت كانت ٟنا عليو اليد الٌطؤب, اٞنتوٌسط ضٌد الٌسفن الٌنصرانٌية

كذلك مقابل االلتزاـ  بأداء , بانتصاراهتم  ٚنح ٟنم بالرسٌو ُنلق الوادم  للقياـ بعملٌية اٛنهاد البحرم
خصوصا بعد , فلمع اٚنهما مع البٌحارة العثمانيٌن, كقد كٌللت أعماؿ األخوين بالٌنجاح. ضريبة

كمهاٗنتهما لقلعة َناية , 4كإغارهتم على جزيرة كورسيكا, 3مسا٨ناهتم ُب إنقاذ األندلسيٌن
. 5كاليت فقد فيها عٌركج ذراعو, ـ1512/ ىػ918سنة
 :أىالي بجاية كجيجل يستنجدكف بالعثمانّيين -

إٔب أف جاءه كفد من , ٍبٌ مكي بتونس,       بعد أف فقد  عٌركج ذراعو انسحب إٔب جربة
إف كاف ٖنٌة مغيي فليكن منكم أيٌها اجملاىدكف األبطاؿ؛ لقد )):كقالوا لألخوين بربركسة, مدينة َناية

فها ٥نن نضع , صرنا ال نستطيع أداء الٌصالة أك تعليم أطفالنا القرآف الكرٙب ٞنا نلقاه من ظلم األسباف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقاء ,  اصطالح يطلق على الفرساف الذين كانت ْنٌندىم الٌدكلة العثمانٌية مقابل استفادهتم من أراضي اإلقطاع اليت كانت ٕننح ٟنم- 1

. مع التزامهم بتحٌمل نفقات اٜنرب كاالشرتاؾ فيها, دفع ضريبة اٝنراج للٌدكلة
. 21ص, مذٌكرات خًن الٌدين, خًن الٌدين بن يعقوب- 2
. 54ص, اٞنصدر نفسو- 3
. 54-53ص ص , نفسواٞنصدر -  4
. ظ100كرقة, الغزكات, مؤٌلف ٠نهوؿ- 5
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كعٌجلوا , فتفٌضلوا بتشريف بلدنا, جعلكم اهلل سببا ٝنالصنا بتسليمو إيٌانا إليكم, أمرنا بٌن أيديكم
فقد حاكلوا ,  كمع أٌف ْنهيزات البٌحارة العثمانٌيٌن كانت جٌد متواضعة1(.(بتخليصنا من ىؤالء الكٌفار

كٕناطل سلطاف تونس عن مٌد يد العوف إليهما , لكٌن نفاذ الباركد كالٌذخًنة, ـ1514ٓنرير َناية سنة 
كاليت قاما , 3دفع بعٌركج كخًن الٌدين إٔب االنسحاب ٥نو جيجل, 2بسبب تغًٌن خاطره عليهما

كُب , ـ1260/ ىػ658ـ من اٛننوٌيٌن الذين كانوا قد احتٌلوىا منذ سنة1514/ىػ920بتحريرىا سنة
كىرع إٔب صفوفهما األعراب كاألندلسٌيوف مبايعٌن . 4جيجل التٌف السٌكاف حوؿ خًن الٌدين كعٌركج

كٔناذؿ الزيانٌيٌن , ك نظًن ٤ناحاهتم اٞنتكٌررة, فأٌنذا منها قاعدة للعملٌيات اٛنهاديٌة. كمساندين
ككاف أ٨ٌنها ,  ىرعت الوفود من مدف اٞنغرب األكسط على عٌركج مستمٌدين منو يد العوف, كاٜنفصٌيٌن

. 5كفد مدينة اٛنزائر اليت كاف سٌكاّنا قد ضاقوا ذرعا من ظلم  األسباف
: أىالي مدينة الجزائر يستنجدكف -

كعلى , كذلك بطلب من أعياّنا, ـ1516/ىػ922دخل العثمانٌيوف إٔب مدينة  اٛنزائر سنة
كبات ٪نيك اٞنؤامرات , لكٌن ىذا األخًن سيرعاف ما انقلب على العثمانٌيٌن, رأسهم سآب الٌتومي

كىكذا بدأ األخوين خًن الٌدين كعٌركج يعمالف على إرساء . 6فقاـ عٌركج بالتخٌلخ منو, ضٌدىم
كعٌدة زعامات ١نلٌية , إٔب أٌّنم كجدكا أنفسهم أماـ قٌوة إسبانٌية متمٌرسة, كبسط نفوذ٨نا, حكمهما
كاليت قامت  بشٌن العديد ,  فمن الٌشماؿ كانت األساطيل اٞنسيحٌية هتٌدد الٌسواحل اٛنزائريٌة,  متجٌذرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 69-67ص ص, صدر الٌسابق آب, خًن الٌدين بن يعقوبك؛104كرقة , الغزكات, ٠نهوؿ- 1
. ظ105, الغزكات- 2
. ك105كرقة, اٞنصدر نفسو- 3
. 30ص, اٛنزائر كأكربا, ككلف.ب.؛ جوف305ص2ج, إفريقيا, مارموؿ- 4
. ك105كرقة, ؛ الغزكات72ص, اٞنصدر السابق, خًن الٌدين بن يعقوب- 5

- Haedo,Histoire des rois d’Alger,P24-30. 
كصار يؤٌدم إليو ضريبة , ٍبٌ بعد سقوط َناية أذعن ٞنلك إسبانيا, كقد كاف تابعا ٜناكم َناية, شيخ مدينة اٛنزائر, كاف سآب الٌتومي - 6

فبادر إٔب اإلٌتصاؿ بعٌركج , أيقن سآب الٌتومي ِنطورة الوضع, كبعد أف قاـ اإلسبانٌيوف ببناء قلعة َنزيرة ألبينيوف قهبالة مدينة اٛنزائر. سنويٌة
كلٌكن سآب الٌتومي سرعاف ما تغًٌن موقفو من , فبادر األخوين إٔب تلبٌية نداءه, كطلب منهما ٔنليصو من اٝنطر اإلسبا٘ب, كخًن الٌدين
 .127ص, حرب الثالٖنائة سنة, أ٘ند توفيق اٞند٘ب: ينظر. فبادر عٌركج إٔب القضاء عليو, كصار يكيد ٟنما, العثمانٌيٌن



ِّ ايّٓٛاطٍ ايغٝاع١ّٝيف م: ايفضٌ ايّضابع (16ّ/ٖـ10)فكٗا٤ املػضب األٚعط ٚأٖ  

 ــ
 

171 
 

كمن الٌشرؽ كاف على العثمانٌيٌن مواجهة اٜنفصٌيٌن كاألسبانٌيٌن الذين , من الغارات على مدينة اٛنزائر
أٌما من الغرب فكاف خطر الزيانٌيٌن , كزعيم قلعة بين العٌباس, كصاحب إمارة كوكو, احتٌلوا َناية

ٍبٌ ظهرت أطماع الٌسعدٌيٌن كالذين دخلوا ُب صراع مع , 1كحاكم تنس كحاكم كىراف اإلسبا٘ب
أٌما من اٛننوب فكانت , كساندىم الكثًن من فقهائها, كقاموا باإلستيالء على تلمساف, العثمانٌيٌن

. ١ناكالت بسط الٌنفوذ كاالستقالؿ من طرؼ حٌكاـ تقرت كبسكرة ككرقلة
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إٔب حاكم كىراف كشارؿ ملك , ك حاكم تنس من جهة, نقل شارؿ فًنك بعض اٞنراسالت اليت كانت ْنرم بٌن بعض شيوخ العرب-  1

كما تيظهر مدل عداكهتم , كتظهر من خالؿ ىذه اٞنراسالت مدل ٕنٌلق حاكم تنس كشيوخ القبائل ىؤالء إٔب األسباف, اسبانيا
: ينظر. للعثمانيٌن

-Ch. Fèraud, Les lettres Arabes de l’èpoque de l’occupation Espagnole en Algèrie, 
R.A, N°17, 1873, p313-321. 
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 :الحمالت الّنصرانّية على مدينة الجزائر

ـ 1516/ىػ922كحملة كسيمانس سنة, شهدت اٛنزائر منذ ٠نيئ العثمانيٌن عٌدة ٘نالت
ك غزكة , 2ـ1531/ىػ937ك٘نلة دكريا على شرشاؿ سنة, 1قرب باب الوادم شرقي كادم اٞنغاسل

ك كاف مصًن ىذه الغارات الفشل . 3ـ1541/ىػ948شارلكاف  الكربل ضٌد مدينة اٛنزائر سنة
ال سيما , ككثًنا ما كانت الٌظركؼ اٞنناخٌية تزيد ُب حجم اٟنز٬نة, حيي مينيت هبزائم مدكيٌة,  الٌذريع

كىو ما جعل حٌكاـ اٞنغرب األكسط ٪نسبوف , العواصف اليت أٌدت إٔب ٓنٌطم األساطيل اٞنسيحٌية
".  المدينة المحركسة"كما غدت مدينة اٛنزائر تيعرؼي باسم , للعثمانٌيٌن ألف حساب

 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 45ص3 ج,تاريخ اٛنزائر,  الزٌىرة نائرة ؛ اٞنيلي, ابن رقٌية- 1
. 222ص, حرب الثالٖنائة سنة, توفيق اٞند٘ب- 2
. الٌتحالف األكريب ضٌد اٛنزائر, ؛ صاّب حيمر283-269ص ص, اٞنرجع نفسو- 3
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: استشهاد عّركج -
كىو ما جعل عٌركج يستوٕب على مدينة , كاف صاحب تنس ٘نيدة العبدم حليفا لإلسبانٌيٌن

ك طلبوا منو , 2كبعد استيالء عٌركج على تنس كفد عليو أعياف تلمساف. 1ـ1517/ىػ923تنس سنة
سارع عٌركج إٔب تلبٌية . كالزٌج بو ُب الٌسجن, عزؿ أيب ٌ٘نو الثٌالي بسبب قيامو ِنلع ابن أخيو أيب زياف

كنٌصب عليها أبا , كدخل تلمساف, فرتؾ سٌتمائة جندم بقلعة بين راشد لتأمٌن خٌط رجعتو, طلبهم
كٓنالف أبو ٘نو الثٌالي مع  , لكٌن أىإب تلمساف سرعاف ما انقلبوا على العثمانيٌن. 3زيٌاف

فلٌما ٕنكٌن عركج من ٣نلكة تلمساف منع أىل القلعة من إمداد )):كُب ذلك يقوؿ ابن رقٌية, اإلسبانٌيٌن
فعند ذلك  بعي سلطاف . فضاقت أحواؿ الٌنصارل بسبب ذلك, الٌنصارل ّنا كانوا ٬نٌدكّنم بو

, انظركا ما حٌل بكم حٌن انقطعت دكلتنا"  تلمساف اٞنستوطن ّندينة فاس  إٔب الٌنصارل قائال ٟنم 
فلو كنتم أعنتمو٘ب على قتاؿ , كٕنٌكنت منها األتراؾ؛ كيف قطعوا عنكم اٞنًنة من القلعة كغًنىا

كتداركوا اٜناؿ , فانظركا اآلف ُب ىذا األمر, كأمددٕنو٘ب باٞناؿ كالٌرجاؿ ما صار أمركم إٔب ىذا, عٌركج
ٓب يتواف اإلسبانٌيوف عن مٌد يد , 4((قبل أف ٬نتٌد طمع ىذا الٌرجل إٔب أخذ اٞندينة من أيديكم, ىذا

, 5ك أٌدل ىذا الٌتحالف إٔب  استشهاد عٌركج كأخيو إسحاؽ بالقلعة, العوف إٔب حليفهم أيب ٌ٘نو
. 6كعودة أيب ٌ٘نو الثٌالي إٔب العرش الزيا٘ب

: األخطار التي كاجها خير الّدين بعد استشهاد أخويو -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ظ108, ك107كرقة, الغزكات, ٠نوؿ- 1
 2عدد, عصور اٛنديدة: كىراف, ـ1546-1517سالطٌن ٣نلكة تلمساف الزيانٌية ُب مواجهة اإلخوة بربركس , بن عتو بلربكات- 2
السنة , 26 عدد ,األصالة, ـ1554-1530, تلمساف بٌن الزيانيٌن كالعثمانٌيٌن,  ؛ أ٘ند توفيق اٞند٘ب231-21ص ص, ـ2011,
. 46-37ص ص, ـ1975,  أكت–جويلية ,  4

- Haedo, Histoire des rois d’Alger , P35. 
 .47ص3ج ,تاريخ اٛنزائر, اٞنيلي- 3
. 8ص ,الزىرة النائرة ,ابن رقٌية-4

. ظ109كرقة, الغزكات- 5
. 86-85ص ص, ذكراتآب, خًن الٌدين بن يعقوب- 6
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كحاكلوا , فاستغٌل اإلسبانٌيوف ىذا الٌظرؼ, بعد استشهاد عٌركج كإسحاؽ بقي خًن الٌدين كحيدا
كتوٌجو الٌسلطاف اٝنبيي إٔب ناحية )):ك أشار ابن رقٌية إٔب ذلك فقاؿ . اإلغارة على مدينة اٛنزائر

فبينما , اٛنزائر لطلب خًن الٌدين كعمارة الٌنصارل من البحر باٌتفاؽ بٌن سلطاف تلمساف كالٌنصارل
كٓب يباعد عنها إذ ظهرت ٟنم سفن الٌنصارل , خًن الٌدين ُب انتظار سلطاف تلمساف بأحواز اٛنزائر

فما كاف كقت العصرإالٌ كقد , كقد كاف كقت رأكىم كقت الٌزكاؿ,  قاصدة اٛنزائر, تسًن سًن الٌسحاب
انظر ما حٌل بأخويك "فبعثوا إٔب  خًن الٌدين كتابا يهٌددكنو فيو مضمونو , أرسوا على ساحل اٞندينة

كإال حٌل ,  فإف ٤نوت بنفسك فبها كنعمت, كما آؿ أمر٨نا إليو من اإلىانة كالقتل, عٌركج كاسحق
كاٜنرب كما ,  كأقبل سعدنا, كقد ذىب ٥نسنا,  فقد دنت لنا الٌدكلة عليكم, بك ما حٌل هبما
. 1((علمت سجاؿ

: إلحاؽ دكلة الجزائر بالخالفة العثمانّية -
كاٞنتمٌثل ُب الٌتحالف اٞنسيحي الذم تقوده , متمٌرس علم خًن الٌدين أنٌو أماـ عدٌك خارجيٌ 

فكاف من تدبًنه أف اٌتفق مع , كتفٌكك داخلي نتيجة ضعف الٌزيانٌيٌن كاٜنفصٌيٌن, إمرباطوريٌة إسبانيا
. 2الٌسكاف على ضٌم اٛنزائر إٔب اإلمرباطوريٌة العثمانٌية

/ ق925كأرسلوا عريضة إٔب الٌسلطاف سليم األٌكؿ سنة, أٌيد أعياف مدينة اٛنزائر ىذا الٌرأم
كسرعاف ما منح الٌسلطاف , كبذلك أصبحت اٛنزائر إيالة عثمانٌية, كالذم أبدل موافقتو, ـ1519

. 3كسٌلمو علما كصوٛنانا كسيفا كعالمة تشريفٌية, العثما٘ب ٝنًن الدٌين منصب بايلربام
كقد تػيٌوجىت أعماٟنم بالقضاء , استأنف العثمانٌيوف جهادىم ُب ظٌل تأييد إمرباطوريٌة عظمى

كإخضاع األقاليم الشرقٌية؛ , 15542/ ىػ961 عاـ1على الٌدكلة الزيانٌية بتلمساف ُب عهد صاّب رايس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  10 ص,الزٌىرة الٌنائرة, ابن رقٌية- 1

Haedo, Histoire des rois d’Alger ,P38-41. 
. ك112كرقة, الغزكات, ٠نهوؿ- 2
اجملٌلة  : تونس,الٌدكلة العثمانٌية كقضٌية اٞنورسكٌيٌن, ؛ عبد اٛنليل التميمي101-95ص ص, اٞنذٌكرات, خًن الٌدين بن يعقوب- 3

 .195ص, ـ1981,نوفمرب, 24-23عدد , الٌتار٫نٌية اٞنغاربٌية
- Haedo, OP cit ,  p43-44. 
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ليتٌم فيما بعد القضاء , 4ـ1555/ىػ963كقسنطينة سنة , 3ـ1540/ ىػ947الشرقٌية؛ كعٌنابة سنة
, 5ـ1555/ىػ963كما ًٌب ٓنرير ميناء َناية على يد صاّب رايس سنة,  على الٌسلطنة اٜنفصٌية

كأيضا ٤نح العثمانٌيوف ُب . 6ـ1529/ىػ935كاستعادة برج الفنار من دكف مارتاف دم فارفاس سنة
 .8كأمراء قلعة بين العٌباس, 7إخضاع القبائل كالٌزعامات احمللٌية كأمراء كوكو

, كبذلك استطاع  العثمانيوف أف ينهوا أيٌاـ اٜنكم اٜنفصي من تونس كشرؽ اٛنزائر كطرابلس
كسقطت إمارة الٌثعالبة حوؿ مدينة , 9كما أسدلوا الٌستار عن حكم بين زياف من غرب اٛنزائر

ك أصبحت الٌسيادة , 1استقالٟنا- سويد-كفقدت إمارة كوكو كإمارة اٞنقرانيٌن كغمارة تنس, 10اٛنزائر
                                                                                                                                                                    

حيي التقى ِنًن الدين ُب , صاّب باشا؛  أحد رفقاء خًن الدين كمن الذين أرسلهم الٌسلطاف سليم إٔب مصر لقتاؿ اٞنماليك-  1
, كإخضاء أمراء بين العٌباس,  أمًن كوكو كالءكٕنٌكن من كسب, كقاـ ُنملة أب تقرت ككرقلة,  ـ1552صار حاكما سنة , اإلسكندرية

 :ينظر.كأّنى حكم الزيانٌيٌن, كما استطاع أف يقضي على أطماع الٌسعديٌن ُب تلمساف
Haedo, Histoire des rois d’Alger ,  P91-94. 

كرقات , ؛ ناصر الٌدين سعيدك٘ب237-232ص ص, 1ج, اٞنوجز ُب تاريخ اٛنزائر, ؛ ٪ني بوعزيز9ص, الزٌىرة الٌنائرة, ابن رقٌية- 2
, ٠نٌلة عصور اٛنديدة, ـ16تلمساف ُب دكامة الٌصراع الٌثالثي بٌن األسباف كالعثمانيٌن كاٞنغاربة ُب القرف  ,؛ ١نٌمد دادة106ص, جزائريٌة

   .202-193ص ص , 2011سنة ,  2عدد
Haedo, Op cit ,P97-98. 
Jacques Berque , L’Intérieur Du Maghreb  , p78. 

 مقاكمة شديدة من يٌوفكقد لقي اإلسباف, كموند٫نار, من طرؼ قوات دكف ألفار كدم بازاف, ـ1535ًٌب احتالؿ عٌنابة سنة - 3
ٌرر اٞندينة سنة , إٔب أف حاصرهتم القٌوات اٛنزائريٌة, األمر الذم أعاؽ حركتهم التوٌسعٌية, السٌكاف . ـ1540كاستطاعت أف ٓنه

 .112-111ص ص , كرقات جزائريٌة, سعيدك٘ب- 4
, ديواف اٞنطبوعات اٛنامعٌية:اٛنزائر, 1ط,  ـ1830-1500-عالقات اٛنزائر اٝنارجٌية مع دكؿ ك٣نالك أكربا, ٪ني بوعزيز-  5
. 50ص

Haedo, Op cit  , P99-101. 
. 56ص3ج, تاريخ اٛنزائر, اٞنيلي- 6
. 301-299ص ص, حرب الٌثالٖنائة سنة, توفيق اٞند٘ب- 7
. 340ص, اٞنرجع نفسو- 8
أكت – جويلية , السنة الرٌابعة , 26عدد , األصالة, ّناية دكلة بين زياف, ؛ موالم بلحميسي488ص2ج,الٌسابقاٞنرجع, اٞنيلي- 9

. 37-30ص ص , 1975
10 - Diego de Haedo,Topographie et histoire générale d’Alger,p23-26. 
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, 2كمنو باٌْناه اٛننوب حٌّت شٌط اٛنريد, العثمانٌية ٕنتٌد من جباؿ طرارة إٔب مشاؿ ّنر صغًن قرب القالة
كُب الغرب كانت ٕنتٌد  اٜندكد الرتابٌية من ميناء , كىو ما يتطابق حاليا مع اٜندكد اٛنزائرية التونسٌية

كما توٌسعت سلطة العثمانيٌن ُب عهد حسن باشا من  , 3ىنٌن باٌْناه اٛننوب عرب طرارة إٔب الٌصحراء
كًٌب إخضاع تقرت ككرقلة , 4بسكرة كبالد الٌزيباف كما ٪نيط هبا إٔب ٔنـو الٌصحراء الكربل

. 5ـ1552/ىػ959سنة
مرحلة البايلربايات منذ تعيٌن خًن الٌدين بايلربايا على اٛنزائر إٔب , عرؼ القرف الٌسادس عشر

كىو , ـ1659- ـ1587/ ىػ1070-ىػ995ٍبٌ بدأ عهد الباشوات من , ـ1587/ىػ995سنة
. 6العهد الذم عرؼ تنافسا بٌن الريٌاس كاالنكشاريٌة

  

                                                                                                                                                                    
. 138ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل- 1
. 142ص2ج, كصف إفريقيا, حسن الوزٌاف. كيتمٌيز بشٌدة اٜنٌر ككثرة اٛنفاؼ, ٬نتٌد اٛنريد من ٔنـو بسكرة إٔب ٔنـو جزيرة جربة- 2
. 53ص, زائر ُب عهد رياس البحراِب, سبنسر- 3
 . 299ص, حرب الثالٖنائة سنة, توفيق اٞند٘ب- 4
, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, قراءة جديدة ُب تاريخ اٞنغرب العريب, ؛ عبد الكرٙب غاٌلب339-338ص ص, اٞنرجع نفسو-  5
. 346-338ص ص2ج, 2005ـ

. 486ص, ُنوث ُب الٌتاريخ العريب اإلسالمي, سعد اهلل- 6
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َٛقف ايفكٗا٤ َٔ أسزاخ ايكضٕ ايعاؽض اهلذضٟ 

 
: موقف الفقهاء من الغزك اإلسباني لسواحل المغرب األكسط - أ

, ال سيما الفقهاء, مٌثل الغزك اإلسبا٘ب لسواحل اٞنغرب األكسط ىاجسا قويا ُب نفوس السٌكاف
: ك ٬نكن إٗناٟنا فيما يلي, فتعٌددت كسائلهم, فحاكلوا التخٌلخ منو

  1الّدعوة إلى الجهاد : 
, ازداد نفوذ فقهاء اٞنغرب األكسط بعد أف فقدت الٌسلطة اٞنركزيٌة نفوذىا اٜنقيقي على البالد 

كخاٌصة ُب اٞنناطق اٝناضعة , كيشًن عزيز سامح الرت أٌف الفقهاء قد حصلوا على احرتاـ اٛنميع
كلذلك التجأ , كفقداف اٞنفسدين للٌدعم, بسبب فقداف اٜنكومات القائمة, للسيطرة االسبانٌية

ىكذا استغٌل رجاؿ الٌدين سخط السٌكاف . السٌكاف إٔب الٌرباطات اليت شٌكلها العلماء كرجاؿ الٌطرؽ
كرجاؿ الٌدين اٞنسلمٌن من شيوخ , ك اضطهادىم لألىإب اٞنسلمٌن عاٌمة, من ظلم اإلسبانٌيٌن

. 2فراحوا يذكوف مشاعرىم كيدعوّنم إٔب اٛنهاد, كعلماء
, كذلك من خالؿ الٌرباطات,  كمراكز ٕنوين للمجاىدين , شٌكل الفقهاء مراكز دفاع أمامٌية

كٗنوع القادمٌن من , فالتٌف حوٟنم غالبٌية السٌكاف احمللٌيٌن, ككذلك  تصٌدكا للغارات االسبانٌية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ال :حيي نٌوه اهلل بفضلو فقاؿ, يعترب اٛنهاد من العبادات العظيمة- 1                 

                                           

                      ( ٌ95اآلية-ساءالن ,)كىو مأخوذ من اٛنهد الذم ىو الٌتعب ,
ِنالؼ الٌشافعٌية الذين ٩نعلونو مع , كجعلو اإلماـ مالك كأصحابو مع العبادات, كقد خٌخ الفقهاء اٛنهاد بباب مستقٌل من أبواب الفقو

: ٓنقيق, الذخًنة, شهاب الٌدين أ٘ند  القراُب: ينظر.كال ٩نوز تركو إاٌل لعذر, كىو من فركض الكفاية, ألنٌو عقوبة على الكفر, اٛننايات
 .386-383ص ص3ج, ـ1994, دار الغرب اإلسالمي: بًنكت, 1ط, ١نٌمد حجي

. 108-107ص ص, األتراؾ العثمانٌيوف ُب إفريقيا الٌشمالٌيةة, عزيزسامح الرت- 2
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تلك اٞنقاكمة الشعبٌية , كمن بٌن اٞنقاكمات اليت قادىا الفقهاء, 1األطراؼ الغربٌية كخصوصا األندلس
.  2كاليت كادت تعيق تقٌدـ اإلسباف ُب مدينة كىراف, اليت تزٌعمها الفقيو ابن جاجوا

فقاد أبو فارس كأخوه أبو , كما أعلن أىإب َناية اٛنهاد بعد ترٌدم أكضاع الٌسلطنة اٜنفصٌية
عبد اهلل ابنا األمًن عبد العزيز اٜنفصي صاحب َناية اٛنهاد ضٌد األسباف رفقة أربعة من العلماء 

كأبو يوسف بن اٜنسٌن , كأبو إٚناعيل بن إبراىيم اٜننتاٌب, ىم أبو أ٘ند بن إٚناعيل الكٌتا٘ب, الٌرٚنٌيٌن
أبو عبد اهلل بن عبد اٛنليل , ك٣ٌنن شارؾ ُب اٛنهاد ضٌد الٌنصارل, 3كأبو علي بن ١نٌمد , بن علي

. 4حيي أٌف الٌنصارل ٞنٌا نزلوا بعٌنابة قاـ ٩ناىدىم, الذم يصفو البو٘ب بالٌشيخ الفقيو اٞنزار
كلذلك , كاف الفقهاء ينظركف إٔب اٜنمالت اٞنسيحٌية على أٌّنا خناجر موٌجهة ٥نو اإلسالـ

, 6ك٪نٌرضوّنم عليو, فكانوا يقودكف ٗنوع السٌكاف إٔب اٛنهاد, 5كشاركوا فيو, باركوا اٛنهاد ضٌد العدكٌ 
كىذا ما نلمسو من قوؿ أ٘ند بن ميموف عند , ك٪نٌثوف حٌكاـ كقتهم على اسرتجاع ما أخذه الٌنصارل

:   كالمو عن ٓنرير مدينة كىراف 
كأكلياء اهلل كعلماء مٌلتو يدعوف , كملوؾ اإلسالـ يطرقوّنا مرٌة بعد مرٌة, كٓب تزؿ بأيدم الكفرة))

. 7((كال يوفوّنا منتهى حٌقها, كيغزكّنا بأنفسهم؛ فال يزيلوف شجاىا من حلقها, الٌناس إليها
, اٛنهاد عن طريق الٌشعر اٜنماسي, كمن أنواع اٛنهاد اليت خاضها الفقهاء ضٌد اإلسبانٌيٌن

كقد كثر ىذا . ك٠ٌندت االنتصارات, كشحذت اٟنمم, حيي جادت قرائحهم بقصائد أذكت اٜنماسة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  105ص, األتراؾ العثمانيوف ُب إفريقيا الٌشمالٌية, عزيز سامح الرت-  1
. 74ص1ج, تاريخ الٌدكلة الزيانٌية, ٢نتار حسا٘ب- 2

3 -L.CH.Fèraud, Conquète de Bougie, p253. 
الٌسنة , ٠نٌلة األصالة, عٌنابة ُب عهد اٜنفصٌيٌن, ؛ عبد اٜنميد حاجيات384 ص, الغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل اٛنزائريٌة,عبد القادرفكاير- 

 .84ص, 86-74ص ص,  ىػ1396,رجب–ٗنادل الثٌانية , 35-34عدد, اٝنامسة
. 147ص, الدرٌة اٞنصونة, أ٘ند البو٘ب- 4
جانفي , 10عدد  ,اجملٌلة الٌتار٫نٌية اٞنغربٌية, اٝنلفٌية الٌدينٌية للٌصراع االسبا٘ب العثما٘ب على االياالت اٞنغربٌية ُب القرف الٌسادس عشر-  5

. 21ص, 79-69ص ص, تونس, ـ1978
الٌشركة :اٛنزائر, 1ط, تقدٙب كٓنقيق ١نٌمد بن عبد الكرٙب, الٌتحقة اٞنرضٌية ُب الٌدكلة البكداشٌية ُب بالد اٛنزائر احملمٌية, ابن ميموف- 6

. 204-203ص ص, ـ1972,  الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع
. 192ص,  الٌثغر اٛنما٘ب,أ٘ند بن سحنوف- 7
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ال سيما بعد فتح كىراف , (ـ18-17)الٌنوع من القصائد ُب القرف اٜنادم عشر كالثٌا٘ب عشر اٟنجريٌن
ـ على يد البام ١نٌمد 1792كالثٌا٘ب سنة , ـ على يد البام مصطفى بوشالغم1708ؿ سنة األكٌ 

.  1الكبًن
الذين سا٨نوا ُب اٛنهاد عن طريق الٌشعر  (ـ16/ ىػ10)كمن فقهاء القرف العاشر اٟنجرم

لو قصيدة , ـ1603/ىػ1011كالذم توُب سنة , اٜنماسي؛  الفقيو عبد الٌر٘نن بن ١نٌمد بن موسى
كىركب اإلسبانٌيٌن للحصن األسفل سنة , قاٟنا ّنناسبة ىدـ الباشا حسٌن حصن اٞنرسى

: ك٣نٌا جاء فيها, ـ1598/ىػ1007

٦ٖٝٓا يو باؽا اجلظا٥ض ٚايػضب                            

بفتح أعاؼ ايهفض َضع٢ قض٣ ايهًب                                                             

 عتفتح ٖٚضاْا َٚضعاتٗا اييت                        

 2بـــــــــــــأعّضت بشا  اإلقًِٝ   طضا  بال صٟ                                                            

قاموا , كُب الوقت الذم كاف الفقهاء ٪نٌثوف سٌكاف اٞنغرب األكسط على اٛنهاد اإلسبانٌيٌن
كرموىم , كشٌنوا ٘نلة شديدة الٌلهجة ضٌد اٞنغٌطسٌن, بتحذير الٌناس  من الٌرضوخ لسلطة الكٌفار

بل كصل األمر ببعض بين عامر , األمر الذم جعل ىؤالء اٞنغٌطسٌن ينقموف على الفقهاء, بالكفر
. 3كاجتٌز رأسو, ىػ1098ييدعى أبو نصايب إٔب قتل الفقيو السٌيد شعباف الزناٌب عند باب كىراف سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ على يد البام ١نٌمد 1792كالثٌا٘ب سنة ,  ـ1669/ىػ1080 من ذلك قصيدة أيب عبد اهلل  ١نٌمد اٞنشهور بابن آقوجيل ت- 1

:  كقصيدة ١نٌمد بن عبد اٞنومن اليت مطلعها, الكبًن

ّٕ عٛاٖا         ْارتو ٖٚضإ فًّب ْزاٖا                                                 ٚاْظٍ بٗا ال تكضز

كقد , ة للحلفاكمالحلفاكم ؛ اشتهرت اليت كمن بٌن ىذه القصائد,  كقصيدة أ٘ند بن سحنوف الرٌاشدم اليت قاٟنا ُب فتح كىراف الثٌا٘ب
. اعتىن هبا العلماء ك٣ٌنن قاـ بشرحها اٛنامعي

. 237ص, البستاف, ابن مرٙب- 2
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قصيدة أليب العٌباس سيدم أ٘ند بن القاضي بن , كمن أشهر القصائد اليت قيلت ُب اٞنغٌطسٌن. 1رأسو
: كاليت افتتحها بقولو, شيخ أيب عثماف سعيد قٌدكرة, أيب ١نلى الٌسجلماسي

فُٔ َبًؼ عّٓٞ بين عاَض          

  ٚال عُٝا َٔ قز ث٣ٛ حتت نافض                                                               

                ٌّ ّٞ َٔ صٓارٜز صاؽز    ٚن  نُ

ٖا  عبز قارص ـــــــــــــــ بتٝذاْٗا  َع  صأؼ                                                                     

مت ــــــــــــــــــــأسّيهِ اجلّباص نٝف صعٞ    :إلى أف قاؿ

  بغيب ايعشاص٣ َٔ بٓات األنابــض                                                           

ّٕ نِ  ـــــــ             فضضمت َٔ دٛص ايبػا٠ نأ

 اغضـــــــــــــطا تعطْٛٗا يف األظـــٚر اجلــــــ ٜ٘                                                            
 
, ا ُب اٛنهاد ضٌد اإلسبانٌيٌن بأرض اٞنغرب األكسطق بذلو اليتفقهاءيضاؼي إٔب جهود اؿك

فقد استيشًهد ٪ني بن ١نٌمد الفٌكوف كالٌشيخ الزلديوم . ا بتونس كاٞنغرب األقصىققٌدموجهوده أيخرل 
ككانا قد دخال ُب خصومة مع سلطاف تونس اٜنسن , ـ1534/ىػ941ُب كقعة تونس الكائنة عاـ

ـ مع ٗنوع من 1415/ىػ818كما شارؾ علي بن ىاركف اٞنطغرم سنة . 2بسبب معارضتهما لو
. 3اٞنسلمٌن الذين جاؤكا إلنقاذ سبتة من كٌل أكب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 30ص, هبجة الٌناظر, اٞنشرُب- 1
. 43ص, منشور اٟنداية, الفٌكوف - 2
. 41-40ص ص, الفهرسة, اٞننجور- 3
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 إضطهاد اإلسبانّيين لفقهاء المغرب األكسط :

, كانت إسبانيا توقن أٌف فقهاء اٞنغرب األكسط لن يرضوا باحتالؿ أراضيهم من قبل دكلة كافرة
. لذلك قاموا باإلعتداء عليهم, كأٌّنم سيعملوف على تأليب األىإب ضٌدىم

أٌف الٌنصارل حٌن " عنواف األخبار فيما مّر على بجاية" ففي َناية يقوؿ اٞنريين  صاحب 
, 1دخلوا اٞندينة قاموا بقتل أربعة آالؼ كٙنسمائة كٙنسٌن مسلما؛ فيهم الكثًن من العلماء كاٞنرابطٌن

كما تعٌرض , 2أنٌو قيتل كىو ُب طريقو  إٔب بلده, كجاء ُب ترٗنة عبد اهلل بن ١نٌمد العٌنايب نزيل درعة
ككم , فكم من عآب أسركا)):كُب ذلك  يقوؿ ابن ميموف عن اإلسبانٌيٌن , الكثًن من الفقهاء لألسر

. 3((من شريف نٌصركا 
. دفعت ىذه األعماؿ فقهاء اٞنغرب األكسط إٔب اٟنجرة ٥نو األماكن اليت ٓب تطأىا أقداـ العدكٌ 

كذلك بعد أف , فالفقيو ١نٌمد بن ٪نٍن اٞنغراكم  قاـ بتغيًن زاكيتو اليت كاف يدٌرس هبا الفقو كالٌتوحيد
ك توٌجو جٌلهم إٔب , ك ارٓنل فقهاء آخركف من بالد اٞنغرب األكسط. 4احتٌل اإلسبانٌيوف مدينة كىراف

حيي أحصى , ُب الوقت الذم تضاءؿ عدد فقهاء اٞنغرب األكسط ببالد اٞنشرؽ, 5اٞنغرب األقصى
كذكر أٌف ىؤالء الٌسبعة ٓب , عٌمار ىالؿ ُب القرف العاشر فقط سبعة فقهاء استقٌركا بالبالد اٞنشرقٌية

. 6يكن فيهم عآب مربٌز
 الفقهاء كالّصلح مع اإلسبانّيين: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ينظر. اجملٌلة اإلفريقٌيةاٞنخطوط قاـ بنشره  مرتٗنا إٔب الفرنسٌية فًنك ُب - 1

L.CH.Fèraud,Conquète de Bougie par les Espagnols,p256. 
أٌما صاحب دكحة الٌناشر فذكر أنٌو توُب غريقا ُب طريقو إٔب بالد األندلس لفداء , ىػ892ذكر ذلك أ٘ند بابا كجعل كفاتو بعد - 2

. 92ص, دكحة الٌناشر, ؛ ١نٌمد بن عسكر235ص ص , النيل, التنبكيت ينظر. ىػ875األسارل سنة 
. 204-203ص ص , الٌتحقة اٞنرضٌية, ابن ميموف- 3
. 382ص, أعالـ التصوؼ, عبد اٞننعم القاٚني-  4
. 177ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل- 5
. 293ص, العلماء اٛنزائريٌوف ُب البلداف العربٌية اإلسالمٌية, عٌمار ىالؿ- 6
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كتفٌرؽ كلمة , كضعف الٌسلطة اٞنركزيٌة, أٌدل احتالؿ الٌنصارل لسواحل اٞنغرب األكسط
صاّب أـ يلـز كل اٞنسلمٌن, اٞنسلمٌن إٔب طرح مسألة الٌصلح مع الٌنصارل

ي
. كىل يلـز أىل اٞنصر اٞن

ىل , فقد سئل بعض الفقهاء عن الكٌفار ينعقد بينهم  كبٌن األئٌمة من اٞنسلمٌن عهد كصلح
يلـز ذلك من ٓب يعاىدىم كيصاٜنهم من اٞنسلمٌن؟ ك كاف اٛنواب بأنٌو مع تفٌرؽ اٞنلوؾ كالدكؿ 

كال يلـز أىل األندلس جوار أىل , كإ٧ٌنا يلـز اٛنوار أىل اإلقليم الذين أجاركا, كاختالؼ الكلمة فال
.  1الٌشاـ كمصر

عٌما عٌمت بو البلول ُب بلدنا كعظم من أجلو )):كأيضا سئل بعض فقهاء تلمساف ّنا نٌصو 
كذلك أٌف اٝنليفة أصلحو اهلل صاّب ىؤالء الٌنصارل الذين أخذكا , كاٌتسعت بو اٞنقاالت, اٝنطب

فصاركا يغًنكف على أطراؼ , كاٞنسلموف يركف جهادىم من أعظم القربات, سواحلنا إٔب أجل معلـو
ىل ذلك طاعة أك معصٌية؟ كالفرض أٌف اٝنليفة ال يوافق على ذلك , بلدىم فيقتلوف كيضٌيقوف هبم

ٍبٌ قٌرر , ((داٜنمد هلل الذم أٌيد الٌدين احملٌمدم باٛنها)):ك افتتح الفقيو جوابو بالقوؿ. ((كيعاقب عليو
أك فرض , أٌف الٌصلح إٌما أف يكوف حيي اٛنهاد فرض عٌن؛ كذلك عندما يكوف اٞنسلموف مطلوبٌن

ألٌف الٌصلح ,  أٌف اٛنهاد فرض عٌن ُب مسألة الٌسؤاؿ)):كقاؿ, كفاية؛ عندما يكوف اٞنسلموف طالبٌن
فحكمو غًن الـز , فالٌصلح اٞنذكور ٩نب نقضو ألنٌو ّنقتضى الٌشرع غًن منرـب, ىو ُب مصلحة العدكٌ 

كقوع ذلك الٌصلح عقب الٌداىية :))كيضيف قائال , ((عند كٌل من حٌقق أصوؿ الٌشريعة بنظر عآب
كالعدٌك أىلكو اهلل ليس لو , الٌدىيا كىي انتهاز العدٌك دٌمره اهلل الفرصة ُب بالد اٞنغرب مع توٌفر اإلسالـ

.  2((كاٞنسلموف ال يقصركف عن ضعف العدد فضال أف يكوف عدٌكىم ضعفهم, فيها مرد
فلٌما جاء علماء , كاف كثًن من الفقهاء ٪نكموف على اٜناكم اٞنتحالف مع اإلسبانٌيٌن بالكفر

, تلمساف يشفعوف  ُب أحد الٌسالطٌن الزيٌانٌيٌن اٞنتحالفٌن مع حاكم كىراف اإلسبا٘ب ضٌد العثمانٌيٌن
بسبب ارتداده إلعانتو الكٌفار ,  كاف ٣نٌا ألزموا بو ىذا الٌسلطاف؛ إعادة الٌشهادة كالعقد على زكجاتو

. 3على اٞنسلمٌن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 115ص2ج, اٞنعيار, الونشريسي- 1
. 209-206ص ص2ج, اٞنصدر نفسو-  2
. 157ص, اٞنذكرات,   بن يعقوبخًن الٌدين-  3
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كُب اٞنقابل ٤ند أٌف بعض الفقهاء قد كقفوا إٔب صٌف الٌسالطٌن مذعنٌن إٔب الٌصلح مع 
كأيب ٪نيػى العقبا٘ب الذم دخل مع , كمراعاة للٌظركؼ, كقد يكوف ذلك ٕناشيا مع الواقع, اإلسبانٌيٌن

. 1 ىػ917الٌنصارل إٔب تلمساف ألجل الٌصلح سنة 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 829ص1ج, "موسوعة أعالـ اٞنغرب"ضمن, لقط الفرائد ,ابن القاضي- 1
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: موقف الفقهاء من حكم العثمانيين- ب
كقد تنٌوعت , نقطة ٓنٌوؿ ُب تاريخ البالد, كاف دخوؿ العثمانٌيٌن إٔب أرض اٞنغرب األكسط

فإٌف فقهاء آخرين , فإذا كاف قسم كبًن من الفقهاء قد قاموا بتأييدىم, نظرة الفقهاء إٔب العثمانٌيٌن
. كأظهركا تشٌبثهم بالٌزعامات احمللٌية, عارضوا حكمهم

 الفقهاء المؤّيدكف للعثمانّيين: 
كىي القواسم , تعٌددت القواسم اٞنشرتكة اليت سا٨نت ُب توثيق الٌصلة بٌن الفقهاء كالعثمانٌيٌن

جعلت  العوامل اٞنشرتكة كاليت ىي الٌدين كاٛنهاد كالعدك  )):اليت يلٌخصها أبو القاسم سعد اهلل بقولو
الواحد العثمانيٌن يبحثوف عن حلفائهم ُب اٛنزائر ضمن الفئات كاألفراد الذين يؤمنوف مثلهم  بطريقة 

, كال شٌك أٌف أٌكؿ  من فعل ذلك أفرادا كطرقا ىم رجاؿ الٌدين كالعلماء, كأكثر ٓنٌمسا, أكثر فلسفة
كألجل ذلك كقف معظم رجاؿ الٌطرؽ . 1((كمن ٖنٌة  بدأت ىذه العالقة بٌن الٌطرفٌن تنمو كترسخ

كمعلـو أٌف , كرأكا أٌّنم صٌماـ األماف أماـ هتديدات الٌنصارل, كالكثًن من الفقهاء ُب صٌف العثمانيٌن
. 2العلماء كانوا ١نٌل تأثًن كبًن على أصحاب القرار خاٌصة كالسٌكاف عاٌمة

ففي تلمساف استنجد فقهاؤىا بالعثمانٌيٌن بعد أف رفضوا حكم أيب ٌ٘نو الثٌالي اٞنتحالف مع 
أٌف دخوؿ عٌركج إٔب تلمساف كاف بإغراء القاضي أيب " تتّمة بغية الرّكاد"كيذكر صاحب , 3اإلسبانٌيٌن

كمن بٌن الفقهاء اٞنؤٌيدين للعثمانيٌن الٌشيخ أ٘ند بن يوسف , 4٪ني العقبا٘ب كأيب يوسف الزيا٘ب
أٌما ُب قسنطينة فقد أٌيدت عائلة . 5اٞنليا٘ب كأتباع زاكيتو الذين قاتلوا مع العثمانيٌن بقلعة بين راشد

. كنفس الٌشيء فعلو فقهاء مدينة اٛنزائر كَناية كجيجل كتنس, الفٌكوف العثمانٌيٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 191ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل- 1
. 203ص, (ىػ13-10ؽ)موقف علماء تلمساف من الٌتواجد العثما٘ب ُب اٛنزائر , ١نٌمد بوشناُب- 2
. 306ص2ج, إفريقيا, مارموؿ- 3
.  89كرقة  , 2117:رقم اٞنخطوط, اٞنكتبة الوطنٌية, ملحق بغية الركاد, مؤلف ٠نهوؿ- 4
. 336ص1ج, عجائب األسفار, أبو راس الٌناصرم- 5
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 :َعاٖض ايّتشايف بني ايعجُاْٝني ٚايفكٗا٤

 :المشاكرة كاالستفتاء -1
فعملوا على , أيقن العثمانٌيوف ّنا ٪نتٌلو الفقهاء  كاٞنرابطوف ُب اٞنغرب األكسط من مكانة سامية

كىو ما كٌلد ٓنالفا بٌن الفقهاء , 1كصاركا يشاكركّنم كيستفتوّنم, ك كسب تأييدىم, احتوائهم
كخلعوا طاعة عٌركج ثارت , فلٌما اجتمع األعراب كأىإب تنس مع ابن أخ سلطاف تلمساف, كالعثمانيٌن

أيٌها الٌسادة ما )):كٗنع علماء اٛنزائر كسأٟنم مستفتيا, فقٌرر أف يسًن بنفسو إليو, ثائرة ىذا األخًن
, كبايع ملك إسبانيا الذم سار لقتل إخواننا ُب الٌدين, حكم الٌشرع فيمن ٕناأل مع الكٌفار اإلسباف

كمالو مباح؛ ٍبٌ كتبوا ىذه , كدمو ىدر, فكاف جواب العلماء أٌف قتلو كاجب(. (كقابل نصحنا بالكنود
. 2الفتول كسٌلموىا إٔب عٌركج

فهاىو عٌركج ٓب يكن , كالٌنزكؿ عند أحكامهم سلوكا مٌتبعا, ككاف استفتاء العثمانيٌن للفقهاء
كأٌما خًن الٌدين فقد نزؿ عند فتول , 3يتوٌجو إٔب منطقة ما إالٌ بعد استشارة العلماء كاألخذ برأيهم

, حيي أفّت الفقهاء بقتلهم, الفقهاء ُب األسارل اٞنسيحٌيٌن الذين حاكلوا اإلغارة على مدينة اٛنزائر
فإذا كصلوا إٔب , أيٌها األمًن إٌف ىؤالء من أعياف الٌنصارل كزعمائهم)):كعدـ  قبوؿ الفداء كقالوا لو 

ككاف صاحب , كاستعانوا هبم على غزكنا اٞنرٌة بعد اٞنرٌة, بالدىم حصلت للٌنصارل هبم قٌوة عظيمة
ىاىي مائتاف كأربعوف ألف دينار بذلتها ُب فداء ىؤالء "إسبانيا قد بعي إٔب أىل اٜنصن قائال ٟنم 

كٚنع الفقهاء خافوا من , فلٌما كصل اٝنرب بذلك إٔب خًن الٌدين, "فأعلموا بو باربركشة, األسارل
فعند ذلك أمر خًن الٌدين بإخراجهم من الٌسجن فقٌدـ . فأفتوا بقتل ىؤالء الٌرؤساء ُب اٜنٌن, غائلتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 102ص,  تراؾ العثمانٌيوف ُب إفريقيا الٌشمالٌيةاأل,  عزيز سامح ألرت- 1
 موقف علماء تلمساف من الٌتواجد , ١نٌمد بوشناُب ظ؛108كرقة,  الغزكات, ٠نهوؿ؛83ص, اٞنذٌكرات, خًن الٌدين بن يعقوب- 2

 .205ص, (ىػ13-10ؽ)العثما٘ب ُب اٛنزائر 
. 204ص ,نفسواٞنرجع -  3
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كيكشف لنا ىذا الٌنخ مدل التزاـ . ((1فقتلوا عن آخرىم, كأمر بضرب أعناقهم, جنراّنم األعظم
. خًن الٌدين بفتول الفقهاء حٌّت أٌّنم ٓب يلتفت إٔب عركض ملك إسبانيا

فبادر , أفّت الفقهاء بعدـ جواز بيع جثٌتو للٌنصارل,  كٞنٌا حاكؿ الٌنصارل شراء جٌثة جنراّنم
. 2خًن الٌدين إٔب العمل برأيهم

: إشراؾ العثمانيين للفقهاء في الّصالح العاـ -2
كمن ذلك طلب صاّب , كاف اٜنٌكاـ العثمانٌيوف يدعوف إٔب اٛنهاد عن طريق الفقهاء كاٞنرابطٌن

فبادر الفقهاء اٞنالكيٌن كاٜننفٌيٌن على حٌد , رايس من الفقهاء دعوة الٌناس إٔب اٛنهاد ضٌد اإلسبانٌيٌن
كما استعمل العثمانٌيوف فقهاء اٞنغرب األكسط ,   3سواء إٔب حشد أىإب اٞنغرب األكسط للجهاد

 فضٌ كإشراؾ صاّب رايس الفقهاء ُب ,  اليت ٓنصل بينهم كبٌن خصومهم كالوجهاء لفٌك اٞننازعات
. 4 بينو كبٌن صاحب قلعة بين العٌباسالٌنزاع

: دعاية الفقهاء ضّد خصـو العثمانيين -3
كاف الفقهاء كاٞنرابطوف ُب اٞنغرب األكسط ٪نٌثوف العاٌمة على كجوب طاعة العثمانيٌن باعتبارىم 

ك كانت ىذه الفتاكل القاضية ُنيرمة الٌتعامل مع اإلسبانٌيٌن تصٌب ,  5كالة أمر ال ٩نوز اٝنركج عليهم
كالذين كانوا يستغٌلوف ىذه الفتاكل للٌدعاية ضٌد الٌسالطٌن اٜنفصٌيٌن , ُب مصلحة العثمانٌيٌن

كٟنذا , كسآب الٌتومي كغًنىم, 6كحميدة العبدم صاحب تنس, كالزيانٌيٌن كأصحاب اٞنمالك اٞنستقٌلة
ٔنٌوؼ ملوؾ إفريقيا من االلتجاء إٔب األمراء اٞنسيحٌيٌن ليمٌدكىم ُب حركهبم ضٌد )):قاؿ مارموؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 13ص , الزىرة الٌنائرة, ابن رقٌية- 1
. 13ص, اٞنصدر نفسو- 2
. 76 ص, اٛنزائر خالؿ العهد الرٌتكي,صاّب عٌباد- 3
. 76ص, نفسواٞنرجع -  4
٠نموع الٌنسب "نشره بلهامشي بن بكارة ضمن كتاب, القوؿ األعم ُب بياف أنساب قبائل اٜنشم, الطٌيب بن اٞنختار الغريسي- 5

. 346ص, 1961,مطبعة ابن خلدكف:تلمساف, كاٜنسب كالفضائل كالٌتاريخ كاألدب
كال , كقد صار لقب ٘نيدة العبدم ٪نملو الكثًن من الفرساف, فقيل ألٌف أٌمو كانت سوداء, اختلف ُب سبب تسمٌيتو ُنميدة العبدم- 6

. قاؿ عنها الٌنسوة كأٌّنا كلدت ٘نيدة العبدم, حٌّت أٌف اٞنرأة إذا افتخرت بابنها, يزاؿ ىذا الٌلقب إٔب اليـو يدٌؿ على الٌشجاعة كالفركسٌية
 .32ص, مليانة ككلٌيها سيدم أ٘ند بن يوسف, ١نٌمد حاج صادؽ: ينظر
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كيتحٌينوف الفرصة للمشٌوشٌن ُب العمل على , ألٌّنم يصًنكف بذلك مكركىٌن من رعاياىم, اٞنسلمٌن
كقد اغتنم بربركس ىذه الفرصة لينتزع ٣نلكة تلمساف من أيب ٌ٘نو الذم كاف يقٌدـ للملك , اغتياٟنم

فكاف رعاياه , الكاثوليكي شبو اعرتاؼ كخضوع ُب مقابل مساعدة جنود إسبانيا إيٌاه ضٌد ابن أخيو
 1(.(يكرىونو لذلك؛ ال سيما الفقهاء الذين كانوا يتمٌنوف أف يعتلي العرش ابن أخيو

 :عناية العثمانّيين بفقهاء المغرب األكسط -4
كمن ذلك إعفاؤىم لكثًن من األسر العلمٌية من , تنٌوعت مظاىر عناية العثمانٌيٌن بالفقهاء

كمن أقدـ الواقفٌن العثمانيٌن ُب , ككقفهم على مساجد كجوامع كرباطات الفقهاء, 2اٞنغاـر الٌسلطانٌية
فقد بىن األخًن اٛنامع اٞنعركؼ , كخادمو الذم أعتقو؛ كىو عبد اهلل صفر, اٛنزائر خًن الٌدين بربركس

كما قاموا بتولٌية حلفائهم من الفقهاء ُب مناصب ىاٌمة , 3ـ1534- ىػ940َنامع سفًن سنة 
فقد أرسل العثمانٌيوف ١نٌمد بن علي اٝنركيب سفًنا , إْب...كالقضاء كالٌسفارة كإمامة اٛنوامع الكربل

كعٌينوه أمًنا على ركب , 5ك منحوا عائلة الفٌكوف منصب شيخ اإلسالـ, 4إٔب سلطاف اٞنغرب األقصى
كعٌينوا أحد أبنائو , كقاموا ببناء ضريح أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب, 6ركب اٜنٌج خلفا لعائلة عبد اٞنومن

. 7أمًنا لركب اٜنجٌ 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 306ص2ج, إفريقيا, مارموؿ- 1
. 192ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل- 2
. 235ص1ج, اٞنرجع نفسو- 3
. 125-124ص ص, دكحة الٌناشر, ١نٌمد بن عسكر الٌشفشاك٘ب- 4
. 224-223ص ص, األسر احمللٌية اٜناكمة ُب بايلك الٌشرؽ اٛنزائرم, ٗنيلة معاشي- 5
. 113ص , كرقات جزائريٌة, ناصر الٌدين سعيدك٘ب- 6
. 278ص, أضواء على تاريخ اٛنزائر ُب العهد الرٌتكي, اٞنهدم بوعبدٕب- 7
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: تأٜٝز ايفكٗا٤ خلري ايّزٜٔ يف إحلاق٘ رٚي١ اجلظا٥ض باخلالف١ ايعجُا١ّْٝ -5

ىو مسألة , كالذم كاف لو أثر بالغ ُب دكلة اٛنزائر  اٜنديثة,  يعترب أبرز موقف أٌنذه الفقهاء
. كىو اٜندث الذم يعترب نقطة ٓنٌوؿ فاصلة ُب تاريخ دكلة اٛنزائر, ضٌم اٛنزائر إٔب اٝنالفة العثمانٌية

, ىو أنٌو تأثٌر كثًنا بعد مقتل أخويو عٌركج كإسحاؽ,  كسبب إقداـ خًن الٌدين على ىذا األمر
اطا بالعديد من اٞنخاطر فقاـ َنمع العلماء  . كاليت جعلتو يفٌكر ُب ترؾ اٛنزائر, كرأل أنٌو بات ١ني

كأٌمنت بالدكم من العدٌك ّنا , إٌ٘ب قد عزمت على الٌسفر إٔب حضرة الٌسلطاف)):كالٌصلحاء كقاؿ ٟنم
لقد (. (1كما تركت عندكم من العٌدة, كمن كصل إليكم من أىل األندلس, تركت فيكم من اجملاىدين

كأفتوا ُنرمة ترؾ بالد , كاف كقع ىذا الكالـ شديدا على  فقهاء كأعياف اٛنزائر فأٌٜنوا عليو بالبقاء
كال نسمح لك , أيٌها األمًن ال تطيب أنفسنا بفراقك):كقالوا لو , 2اإلسالـ لقمة سائغة للكٌفار

كمن ٗنلة ما خاطبو بو العلماء أف , 3 (فاهلل اهلل ُب أٌمة سٌيدنا ١نٌمد فإٌف اهلل يسألك عنهم, بذلك
كال , كالذٌب عن ضعفاء أىلها, أيٌها األمًن يتعٌٌن جلوسك ُب ىذه اٞندينة ألجل حراستها):قالوا لو

أنتم رأيتم ما "عند ذلك قاؿ ٟنم خًن الٌدين . (4كتركهم عرضة لعدكٌ , رخصة لك ُب الٌذىاب عنهم
كقد ظهر ٕب من الٌرأم أف نصل يدنا بطاعة , كال يؤمن من عواملهم, كقع من اٞنالعٌن الكافرين

, كٗنيع ما ٥نتاج إليو من آلة اٛنهاد, فيمٌدنا باٞناؿ كالٌرجاؿ, موالنا الٌسلطاف سليم, الٌسلطاف األعظم
كصٌوبوا رأيهم , فرضي أىل اٞندينة بذلك, كضرب السٌكة عليو, كال يكوف ذلك إاٌل بصرؼ اٝنطبة إليو

ككتب ىو أيضا كتابا , فأمرىم أف يكتبوا على لساّنم كتابا إليو ٫نربكنو بصرؼ طاعتهم إليو, فيو
كقد كشفت , كىكذا تشٌكل الوفد الذم ًٌب تكليفو بالٌسفارة إٔب اسطنبوؿ.5((يتضٌمن مفهـو كتاهبم

األٌكؿ بتاريخ أكائل ذم القعدة   الٌرسالة اليت أرسلها أىإب مدينة اٛنزائر إٔب الٌسلطاف سليم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 14-13ص ص, الزٌىرة الٌنائرة, ابن رقٌية- 1
. 32ص, اٛنزائر كأكربا, ككلف.ب.ج- 2
. 14-13ص ص, صدر الٌسابقآب, ابن رقٌية- 3
. 14-13ص ص, اٞنصدر نفسو- 4
. 14-13ص ص, اٞنصدر نفسو- 5
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القاضي كاٝنطيب كالفقهاء كاألئٌمة كالٌتجار كاألمناء ككاٌفة سٌكاف  « ككتبت باسم, ـ1519/ىػ925
كالذم يرل , 1أنٌو كاف من بٌن الوفد الفقيو العآب اٞندٌرس أبو العٌباس أ٘ند بن القاضي, »مدينة اٛنزائر

كما ضٌم ,  عبد اٛنليل الٌتميمي أنٌو ىو أبو العٌباس بن القاضي الذم ثار على خًن الٌدين فيما بعد
, كىو الذم نعتتو الٌرسالة باٞننزكم كاٞنعتكف كاٛنامع باٛنامع األعظم ّندينة اٛنزائر, الوفد رجال صوفيا

.  2كخادـ فقراء أىل السٌنة ١نٌمد بن منصور بن علي اٜنليب
أف  طائفة الطٌاغٌية ٞنٌا ...): تلخيخ أحواؿ اٞنغرب األكسط حيي جاء فيها ك٣نٌا ذيكر ُب الٌرسالة

غًن أنٌو بعد , انتقلوا منها إٔب قلعة كىراف لالعتداء على سائر البالد, استولت على بالد األندلس
كجاء فيها  . 3(ائرةكالنقطة ُب كسط الدٌ  (بٌن الكفار)استيالئهم على  َناية كطرابلس بقيت اٛنزائر

 ىو أٌف خًن الٌدين كاف قد عـز قصد جنابكم ,كمفاد ما يريد عبيدكم إعالمو ٞنقامكم العإب ):أيضا
 إاٌل أٌف عرفاء البلدة اٞنذكورة رفعت أيديها متضٌرعة إليو حٌّت ال يرٓنل خوفا من الكٌفار إذ ؛العإب

كٟنذا أرسلنا إٔب بابكم العإب الفقيو العآب , ك٥نن على غاية الضعف كالبالء, ىدفهم ىو الٌنيل مٌنا
كأىإب إقليم َناية كالغرب ,  ك٥نن كأمًننا خٌداـ أعتابكم العالٌية.اٞندٌرس أبو العٌباس أ٘ند بن علي أ٘ند

كإٌف اٞنذكور حامال ٞنكتوب سوؼ يعرض ٜنضرتكم ما ٩نرم ُب ىذه , كالٌشرؽ خدمة مقامكم العإب
كقد أرسل أيضا اٞننزكم كاٞنعتكف باٛنامع األعظم ّندينة اٜنزائر عبيد اهلل كخادـ ...اٜنوادث

إٌّنم على , رسالة يذكر فيها بعف القـو ُب أرض غربتو, فيقراءالسٌنة ١نٌمد بن منصور بن علي اٜنليب
كإٌّنم , كقد كقعوا ُب احملن اٞنرٌة تلو األخرل أيٌاـ االضطرابات, كشك اٟنالؾ عندما قدـ خًن الٌدين

 4(باقوف على الٌدعاء بدكاـ دكلة الٌسلطاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك١نٌمد بن علي ٣نٌثال عن , ذكر صاحب الغزكات أٌف خًن الٌدين ىو الذم أشار بإرساؿ أ٘ند بن القاضي  ٣نٌثال على الٌناحٌية الشرقٌية- 1

. ظ113, ك112كرقة, الغزكات :ينظر. الٌناحٌية الغربٌية
اجملٌلة الٌتار٫نٌية , عبدد اٛنليل التميمي: نقل كترٗنة,  ـ1519أٌكؿ رسالة من أىإب مدينة اٛنزائر إٔب الٌسلطاف سليم األٌكؿ سنة -  2

.  120ص, 121-116ص ص, تونس, ـ1976, جويلية, 6عدد, اٞنغاربٌية
.119ص, اٞنصدر نفسو-  3

 .120ص, اٞنصدر نفسو - 4
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يظهر من خالؿ  الوفد الذم أرسلو خًن الٌدين أنٌو كاف جامعا لشٌّت أطياؼ اجملتمع بضٌمو 
كيتجٌلى من خالؿ ىذا الوفد دىاء خًن .  كشيوخ طرؽ, كشيوخ قبائل, للتٌجار كالفقهاء كالقضاة

, كأعياف مدينة اٛنزائر, حيي أرسل زعيم اٛنهة الشرقٌية كىو أبو العٌباس بن القاضي, الٌدين السياسي
.   كىو ما يفٌسر بوضوح نظرة خًن الٌدين لدكلة اٛنزائر اليت تتعٌدل ُب جغرافٌيتها مدينة اٛنزائر

كقيرئ الكتاب على مسامع , ما إف كصل الوفد اٛنزائرم إٔب الٌسلطاف العثما٘ب سليم األٌكؿ
ككٌجو صحبة الوفد سنجقا ككتابا , كأظهر قبولو لطلب أعياف اٛنزائر, حٌّت قاـ بإكراـ الوفد, الٌسلطاف

كجعل خًن الٌدين , 1كٓنرسهم رعايتو, كأٌّنم ٣ٌنن تشملهم عنايتو, إٔب أىل اٛنزائر يقوؿ ما كتبوا إليو
. 2أمًنا من قبلو على بالد اٛنزائر

صارت مؤٌىلة جملاهبة قول الٌنصارل ُب حوض , كبسبب انضماـ اٛنزائر إٔب اٝنالفة العثمانٌية
كاليت عملت على ٓنرير سواحلها كسواحل , كبذلك ظهرت دكلة اٛنزائر العثمانٌية, البحر اٞنتوٌسط

ك أضحت دكلة اٛنزائر ٕنتلك , كعٌجلت بالقضاء على الٌسلطنتٌن الزيانٌية كاٜنفصٌية, تونس كليبيا
. كغدت قٌوة إقليمٌية ال ييستهاف هبا, أسطوال ُنريا قويا

كانفتاحها , ُب توطيد أقدامها ُب بالد اٞنغرب األكسطفقهاء اؿٓب تنس اٝنالفة العثمانٌية دكر 
ففي , كأصغت لتظٌلماهتم, كقبلت شفاعاهتم, فأكلتهم الكثًن من العناية, على البحر األبيض اٞنتوٌسط

٤ند أٌف  اٞنرسـو قد أرسل إٔب , ـ1568/ىػ976أحد اٞنراسيم الٌصادرة عن الباب العإب بتاريخ 
كقد قضى اٞنرسـو برٌد بعض اٞنظآب اليت أخذىا , 3العلماء كالٌصلحاء كالٌشرفاء كسائر أىإب اٛنزائر

كنفس العناية بفئة الفقهاء نلمسها من خالؿ مرسـو آخر , ١4نٌمد باشا بن صاّب باشا إٔب أصحاهبا
. 5ىػ979 شواؿ 29سٌلم بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 14ص, زىرة النائرةاؿ, ابن رقٌية- 1
. ظ114كرقة,  الغزكات, ٠نهوؿ- 2
اجملٌلة , 5الوثيقة رقم , "رسائل موٌجهة من الباب العإب إٔب القيادات باالياالت اٞنغربٌية"نقل اٞنرسـو عبد اٛنليل التميمي ضمن -  3

. 32ص , 1978جانفي , تونس ,11-10عدد , الٌتار٫نٌية اٞنغاربٌية
. 5 يينظر اٞنلحق-  4
. 34ص,  نفسوصدرآب- 5
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 الفقهاء الّرافضوف لسطة العثمانيين :
إذا كاف غالبٌية فقهاء كمرابطي اٞنغرب األكسط  ينظركف إٔب العثمانيٌن نظرة اٞننقذ من ٘نالت 

اة البالد كالعباد, اإلسبانٌيٌن فإٌف فقهاء آخرين ٓب يكونوا مستعٌدين لقبوؿ حكم , كينزلوّنم منزلة ٘ني
ك٬نكن . خصوصا الفقهاء الٌرٚنيٌن كعائلة عبد اٞنومن بقسنطينة كأسرة العقبا٘ب بتلمساف, العثمانيٌن

: تلخيخ أسباب الٌرفض فيما يلي
 :عالقة بعض الفقهاء بالّسالطين الحفصّيين كالزيّانّيين -1

ُب تبيٌن الفقهاء ٞنوقف داعم , سا٨نت العالقة اٞنتمٌيزة بٌن بعض الفقهاء ك بٌن األسر اٜناكمة
حيي كاف الٌسالطٌن اٜنفصيوف كالزيانيوف يكرموف ىؤالء . على حساب العثمانٌيٌن, ٟنؤالء الٌسالطٌن

 .كآؿ باديس, كأسرة ابن عبد اٞنومن, كأسرة العٌبادم, كأسرة العقبا٘ب, كيشرتكف كٌدىم, الفقهاء
: التشّبث بالّزعامة المحلّية كاعتبار العثمانّيين أجانب -2

إرثها  كبسبب ,  ففي تلمساف, كاف الكثًن من الفقهاء يأنفوف من الٌتسليم ٜنٌكاـ غًن ١نلٌيٌن
كقاـ كثًن من الفقهاء , ٤1نحت اٜنملة السعديٌة ُب إخضاعها, ار٫نٌية بفاساٜنضارم كعالقاهتا التٌ 

  .كالذين زاد ُب شعبٌيتهم الٌنسب الٌشريف الذين انتسبوا إليو, ّنناصرة  الٌسعدٌيٌن
: الّدعاية المغرضة ضّد العثمانّيين -3

الٌدعاية اٞنغرضة اليت , من األسباب اليت جعلت بعض الفقهاء يرفضوف حكم العثمانيٌن
كمن ىذا القبيل موقف , كذلك بسبب بعض األعماؿ اليت قاموا هبا ضٌد خصومهم, مورست ضٌدىم

كإف كاف خًن الٌدين ٓب , 2بعد ٔنٌوؼ أىإب تلمساف من ىذا األخًن, ابن مٌلوكة الذم دعا على عٌركج
كاليت كانت سببا  ُب دعاء ابن مٌلوكة , يشر ُب مذٌكراتو إٔب أعماؿ أخيو عٌركج ضٌد أىإب تلمساف

ككذلك مارموؿ قد تعٌرضوا ٟنذه , فإٌف اٞنصادر الٌتار٫نٌية اٛنزائريٌة اليت تناكلت الفرتة العثمانٌية, عليو
, أٌف بربركس بعد أف استؤب على تلمساف ارتكب فيها األعماؿ الوحشٌية)):فيقوؿ مارموؿ , اٜنوادث

كأٌف ألكسندر الكورسيكي الذم كاف أحد أتباعو قد عامل السٌكاف بطريقة جعلتهم يندموف على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, اإلسكندريٌة, (ـ1947-1510 )قراءة ُب تاريخ اٞنغرب عرب ٙنسة قركف–أطوار العالقات اٞنغربٌية العثمانٌية , إبراىيم شحاتة حسن- 1
 .299ص, ـ1981,منشأة اٞنعارؼ

. 255ص, الٌرحلة القمريٌة, ؛ ابن زرفة91كرقة , ملحق بغية الرٌكاد, ٠نهوؿ-  2
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تعٌصب  )): كتشًن الٌركاية اإلسالمٌية إٔب أٌف سبب إقداـ عٌركج على ىذه األعماؿ ىو1(.(استقدامهم
كىجم السٌكاف على , حيي رٌغب الٌناس ُب ملك بين عبد الوادم, اٞنسعود من ملوؾ تلمساف  عليو

كقتل سبعة , ككاف شديد البأس فدخل تلمساف عنوة, ٍبٌ زحف إليهم ّنن معو, عٌركج فأخرجوه عنهم
كأكثر من ألف  من , ك٥نو السٌتٌن من بين عٌمهم أكالد عبد الواد, من اٞنرتٌشحٌن للملك من بين زياف

كرغم كجود ما يفٌسر سبب رٌدة فعل عٌركج (. (2كعاث ُب تلمساف ٍبٌ سكنت الفتنة, أىل البلد
كجعلت السٌكاف , بل أثارت موجة من الٌسخط, ىاسوٌغي فإٌف ىذه األعماؿ ٓب ْند ما م, العنيفة

كٟنذا حاكؿ خًن الٌدين بعد أف استوعب الٌدرس أف يعطي صورة , يتوٌجسوف خيفة من العثمانيٌن
. 3كمشائخها كأعياّنا كيتوٌدد إليهم, فراح يستميل علماء اٛنزائر, أخرل عن العثمانيٌن

 الذم يصفو الساٌلكم بالٌشيخ 4 كُب شرؽ اٞنغرب األكسط ٤ند أٌف أبا العٌباس أ٘ند بن القاضي
ٞنٌا رأل أٌف , كالذم كانت لو ٌشهرة ككجاىة كبًنة ُب بسائط اٞنغرب األكسط كجبالو, الفقيو الٌصاّب

إٌف بالدنا بقيت لك أك )):كاتب خًن الٌدين بربركس كقاؿ , العثمانيٌن ُب ىذه اٞنٌدة قد زخر عباهبم
بعد أف , غًن أٌف العالقة سرعاف ما تعٌكرت, كقد استجاب لو خًن الدين, ((ألخيك أك للٌذئب

ك أٌدل ٕنٌرده إٔب انسحاب خًن الٌدين من , ٓنالف ابن القاضي مع اٜنفصٌيٌن كٕنٌرد على العثمانٌيٌن
 1527-1521/ىػ933-927)كاقتحاـ ابن القاضي ٟنا حيي حكمها من سنة , مدينة اٛنزائر

, إٔب أٌف سٌكاف مدينة اٛنزائر كانوا مدركٌن لعدـ قدرة ابن القاضي عن الٌدفاع عن مدينتهم, 5(ـ
ك طالبوا  , حيي قاموا بدعوتو إٔب العودة ٞندينة اٛنزائر, فتوالت الوفود  من جانبهم إٔب خًن الدٌين

بل , إٔب أٌف ابن القاضي قابل مساعيهم بالٌرفض, ابن القاضي ّنعاكدة الٌدخوؿ ٓنت حكم خًن الٌدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 308ص2ج, إفريقيا, مارموؿ- 1
. 334ص, االستقصا, أبو راس- 2
. 52ص3ج, تاريخ اٛنزائر, اٞنيلي- 3
أضواء على تاريخ اٛنزائر ُب العهد الرٌتكي ص : ينظر. ذكر اٞنهدم البوعبدٕب أنٌو  ٬نلك كثيقة تبٌٌن أٌف ابن القاضي كٕب قضاء َناية- 4
. 279ص , 293-273ص
. 213ص, حرب الثالٖنائة سنة, أ٘ند توفيق اٞند٘ب- 5
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يبادركف إٔب قتل ابن , كىذا ما جعل سٌكاف مدينة اٛنزائر. قاـ بقتل أحد الفقهاء ٞنٌا طلب منو ذلك
. 2كاستدعاء خًن الٌدين , 1ـ1527القاضي سنة

فال شٌك أنٌو توجد دكافع , إذا كانت ىذه ىي أسباب رفض حكم العثمانٌيٌن على كجو العمـو
توُب بعد )كالوشاية كمن ذلك خركج ٪ني بن سليماف األكراسي , أخرل ٔنتلف من فقيو آلخر

إٔب أف كيشي بو فتحٌصن َنبل , الذم كاف يعتقد فيو األمراء األتراؾ كمتلصصة األعراب ( ـ1009
. 3كخلع بيعة العثمانيٌن  فمات قتيال, األكراس

: َعاٖض صفض عًط١ ايعجُاّْٝني

: ك٬نكن تناكٟنا ُب الٌنقاط التالٌية, تعٌددت مظاىر رفض الفقهاء ٜنكم العثمانٌيٌن
 :الهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة -1

فٌضل  كثًن من الفقهاء , كقاموا بطرد الٌسعدٌيٌن, حٌن ٕنٌكن العثمانٌيوف من استعادة تلمساف
 كمن ىؤالء الفقهاء عبد اهلل بن عبد الٌر٘نن ,4التوٌجو إٔب اٞنغرب األقصى كعائلة اٞنقٌرم كالونشريسي

ك أ٘ند بن أ٘ند العبادم الٌتلمسا٘ب الذم قدـ على فاس عاـ ٖنانية كسٌتٌن , اليعقويب الٌندركمي
 .5كتسعمئة ُب ٗنلة فقهاء تلمساف حٌن كقعت الفتنة بينهم كبٌن الرٌتؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ذكر صاحب االستقصا :مالحظة. 163ص4ج, االستقصا: ينظر. ذكر الٌناصرم أٌف قتل ابن القاضي كاف من تدبًن خًن الٌدين-  1

حيي تصٌدر الوفد  الذم كٌجو , ككذا عبد اٛنليل التميمي أٌف الذم ثار على خًن الٌدين ىو أ٘ند بن القاضي الذم كاف أحد حلفائو
طمحت نفسو , كأنٌو بعد أف حظي بتعيٌن خًن الٌدين لو رئيسا للجهة الشرقٌية, إٔب الٌسلطاف سليم األٌكؿ  رسالة أىإب اٞنغرب األكسط

كُب اٞنقابل .  أٌما صاحب الغزكات فذكر أٌف سلطاف تونس اٜنفصي قد أكغر صدر ابن القاضي على خًن الٌدين.إٔب منازعة العثمانيٌن
كجعل الذم ثار , كقاؿ أنٌو أحد عظماء العرب باٛنزائر,  أ٘ند بن القاضي ىذا األخًن حيي مدح, ىناؾ ركاية  خًن الٌدين ُب مذٌكراتو

كاكتفى بالقوؿ أٌف أ٘ند ابن القاضي االبن , كما أنٌو ٓب يذكر سبب ثورة ابنو على العثمانيٌن, عليهم ىو ابنو اٞنسٌمى أيضا ابن القاضي
. ظ ,ك117كرقة , الغزكات, ٠نهوؿ؛ 121-110ص ص,  اٞنذٌكرات,خًن الٌدين بن يعقوب:ينظر. كيكره األتراؾ, كاف طائشا

. 128-110ص ص, اٞنصدر الٌسابق, خًن الٌدين بن يعقوب- 2
. 55-54ص ص, منشور اٟنداية, الفٌكوف- 3
. 177ص1ج, تاريخ اٛنزائر الٌثقاُب, سعد اهلل- 4
. 245-243ص ص2ج, اإلعالـ, الٌسمالٕب- 5
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كمنهم ١نٌمد شقركف بن ىبة اهلل الوجديدم الٌتلمسا٘ب  نزيل فاس كالذم كاف شيخ الفتيا 
أكطن فاس بعد أف , كعركس الكراسي, كفارس اٞننابر, ككصفو الكتا٘ب بعآب الٌزماف, كإمامها األكرب

, ككالٌه الفتول ُنضرة مرٌاكش, فعٌظمو سلطاف اٞنغرب يومئذ,  ىػ967قدـ إليها من تلمساف سنة 
 . 1كالٌسلطاف بنفسو, ككاف ٪نضر ٠نلسو أعياف الفقهاء, كسائر أقطار اٞنغرب

, ١نٌمد بن عبد الٌر٘نن بن جالؿ, كمن الفقهاء الذين قصدكا فاس رغبة عن حكم العثمانيٌن
كييالحظ أف ىجرات الفقهاء ترٌكزت ُب ىذه الفرتة إٔب .9812الذم استوطن فاس كهبا توُب سنة 

فلم يسٌجل عٌمار ىالؿ طيلة القرف العاشر , حيي تقٌلخ عدد الٌرحالت اٞنشرقٌية, اٞنغرب األقصى
كلعٌل ذلك راجع إٔب ما كانت تشهده اٞنناطق الشرقٌية من . 3سول سبعة شخصيات استقٌرت باٞنشرؽ

السيما فقهاء تلمساف من عناية , يضاؼ إليو ما كاف يلقاه فقهاء اٞنغرب األكسط, اختالؿ لألمن
كقد يكوف ذلك قصد , فكانوا ييظهركف حفاكة بالغة بأمثاؿ ىؤالء الفقهاء, حٌكاـ فاس الٌسعدٌيٌن

كينقل , فهاىو الغالب الٌسعدم يبعي  األجناد, استعماٟنم كورقة راُنة ُب صراعهم مع العثمانيٌن
ككصل , حيي كصل الفقهاء كٌل منهم على قدر حالو, أثناء الفتنة مع العثمانٌيٌن, الفقهاء إٔب فاس

كقاؿ ال تسٌوكه بأحد من , كأمر لو بكساء كإقامة جليلة, أ٘ند بن أ٘ند العٌبادم بألف مثقاؿ ذىبا
إذ سرعاف ما انتقل العٌبادم إٔب مرٌاكش , كلكٌن الرٌتحيب الٌسعدم ٓب يدـ طويال, الفقهاء كغًنىم

.  4كرجع منها إٔب تلمساف كاستقٌر آخرا ّنليانة, جربا
كفرش ٟنم بساط الوٌد ١نٌمد , كمن فقهاء اٞنغرب األكسط الذين بٌش ٟنم الٌسلطاف الٌسعدم

فعٌظمو سلطاف اٞنغرب ,  ىػ967الذم أكطن فاس بعد أف قدـ إليها من تلمساف سنة , شقركف
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, (ىػ13-10ؽ)موقف علماء تلمساف من الٌتواجد العثما٘ب ُب اٛنزائر ,  ١نٌمد بوشناُب؛172ص5ج, اإلعالـ, الٌسمالٕب-  1
. 519ص, اإلكليل كالٌتاج, القادرم ؛206-205ص
. 78ص, الفهرسة, اٞننجور- 2
. 293ص, العلماء اٛنزائريٌوف ُب البلداف العربٌية اإلسالمٌية, عٌمار ىالؿ- 3
. 245-243ص ص2ج, اإلعالـ, الٌسمالٕب- 4
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ككاف ٪نضر ٠نلسو أعياف , كسائر أقطار اٞنغرب  األقصى, ككالٌه الفتول ُنضرة مرٌاكش, يومئذ
 . 1كالٌسلطاف بنفسو, الفقهاء

 :مساندة خصـو العثمانيين -2
فإذا , من مظاىر رفض بعض الفقهاء ٜنكم العثمانٌيٌن مساندة الكثًن منهم ٝنصـو العثمانٌيٌن

فإٌف فقهاء قسنطينة قد انقسموا بٌن , كاف كثًن من فقهاء تلمساف قد أٌيدكا الٌسعدٌيٌن كحالفو٨نم
كاٝندمات الٌتعليمٌية؛ تزٌعم آؿ , كتوٌٕب الوظائف الدينٌية, اشتهرت بالعلم كالٌصالح,  ثالثة أسر متنٌفذة

أٌما عائلة , ُني باب اٛنابية, كحالفهم أكالد صولة بأسفل اٞندينة, عبد اٞنومن اٜنزب اٞنوإب للحفصٌيٌن
كعائلة آؿ باديس بالناحٌية , ككانوا بأعلى اٞندينة, كناصركا األتراؾ, آؿ الفكوف فقد ا٥نازت إليهم زكاكة

كقد ْنٌلى ىذا اٞنوقف ُب شخصٌية الٌشيخ عمر , الغربٌية من حٌي الطابٌية اليت ٓب تٌتخذ موقفا كاضحا
كيشًن بن العنرتم إٔب دخوؿ العثمانيٌن قسنطينة ككيف كقع اٝنالؼ بٌن , 2)ىػ965ت)الوزٌاف 
كبعضهم يقوؿ ال , نسلموىا كنسرت٪نوا من العناد- أم أعياف قسنطينة-يقوؿ بعضهم)):بقولو, أىلها

قابلهم , كتفاقم األمر لديهم, فلٌما كثر الكالـ بينهم, ُب تسليمها أمر قبيح علينا, نسلموىا بالدنا
قائال , كأشار عليهم بالٌرأم اٞنصيب الٌنافع, كاحتٌج عليهم بالٌدليل القاطع, سيدم الٌشيخ بن الفٌكوف

, كٓنت حكمو, كىم من أبناء جنسو, قدموا من حضرة الٌسلطاف العثما٘ب- العثمانٌيٌن-ىؤالء الرٌتؾ"
كرٌّنا تلحقنا الضركرة من الٌسلطاف اٞنذكور من أجل , كال يسعنا منعهم, إذ ال يليق بنا مقابلتهم

كفتحوا , كاٌتفقوا كٌل الٌناس, فعند ذلك أذعن لو الصٌف اآلخر كانقاد, كمنعنا من دخوٟنم, مقاتلتنا ٟنم
كتكٌلموا مع ناسها قائلٌن ٥نن كٌنا قدمنا من , ىذا الوقت دخلوا الرٌتؾ ُب قسنطينة, أبواب البالد

, كحكمنا جار فيهم بالعدؿ كالكماؿ, كمٌهدنا أكطاّنا, حضرة الٌدكلة العثمانٌية إٔب اٛنزائر ففتحناىا
. 3((الذم ىو مثل الزٌكاة الواجب إخراجو من األمواؿ, كما ناخذكا من كطنها إالٌ الٌشيء اٜنالؿ

فلٌما كسرت جهود خًن الٌدين كحسن أغا , ككاف على فقهاء قسنطينة ٓنٌمل عواقب مواقفهم
كتدٌعم نفوذ اٞنتعاكنٌن مع العثمانٌيٌن من آؿ بوعٌكاز الذين , شوكة أكالد صولة حٌكاـ بسكرة كالٌزيباف
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. 172ص5ج, اإلعالـ, الٌسمالٕب-  1
   . 109ص, كرقات جزائريٌة, ناصر الٌدين سعيدك٘ب- 2
. 45-44ص ص, فريدة منسٌية, العنرتم- 3
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نالوا لقب شيخ العرب الذم أٌكد نفوذىم على القبائل العربٌية باٛننوب ك الٌزيباف ككذلك من آؿ 
كقتل , ًٌب القضاء على نفوذ عائلة عبد اٞنومن, 1فكوف الذين أسندت ٟنم مناصب الوظيف الٌديين

 2الٌشيخ ١نٌمد بن عبد اٞنومن 
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. 112ص , كرقات جزائريٌة, سعيدك٘ب- 1
. 113ص, اٞنرجع نفسو- 2
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    كشف ىذا الفصل عن أىٌم القضايا السياسٌية اليت أٞنٌت ببالد اٞنغرب األكسط ُب القرف 
كأخًنا ٓنٌوؿ اٛنزائر إٔب إيالة , ٍبٌ دخوؿ العثمانيٌن, فالغزك اإلسبا٘ب للٌسواحل, العاشر اٟنجرم

ك تبٌٌن من خالؿ ىذا الفصل . ىي أىٌم أحداث ىذا الفرتة, كظهور الٌدكلة اٛنزائريٌة اٜنديثة, عثمانٌية
. حيي اعتربت من اٞنراحل اٜناٚنة ُب تاريخ اٛنزائر, مدل أ٨نٌية ىذه اٞنرحلة

كاليت ٕنثٌلت ُب تشكيل مراكز , ك تعٌرض الباحي إٔب األدكار اإل٩نابٌية اليت أٌداىا بعض الفقهاء
, كالٌدعوة إٔب ٓنرير الٌسواحل كاٞندف اٞنستعمرة,  كاإلفتاء بوجوب اٛنهاد, كتوٌٕب زماـ األمور, دفاعٌية

كحرمة ٕنوين , فأفتوا بوجوب اٛنهاد معهم, كما أظهر البحي مساندة طائفة من الفقهاء للعثمانيٌن
 كمن .كما  قاموا بالٌتشغيب على اٞنتحالفٌن معهم من الزيانيٌن كاٜنفصٌيٌن كغًنىم, اإلسبانٌيٌن

, كأغدقوا عليهم األلقاب, كأعفوىم من اٞنغاـر, جهتهم أظهر العثمانٌيوف حفاكة بالغة هبؤالء الفقهاء
. كمنحوىم اٞنناصب

كعائلة عبد اٞنومن بقسنطينة الذين , لعٌدة اعتبارات, أٌما الفقهاء الذين كقفوا ضٌد العثمانٌيٌن
فقد قاـ العثمانٌيوف بإقصائهم , كفقهاء تلمساف الذين ناصركا الزيانٌيٌن ٍبٌ الٌسعدٌيٌن, ناصركا اٜنفصيٌن

. فيما فٌضل الكثًن من فقهاء تلمساف اٟنجرة إٔب فاس, ك استمالة البعض منهم
كىو اٞنوقف اٞنساند , كقد تعٌرض الباحي إٔب اٞنوقف اٟناـ الذم أظهره فقهاء اٞنغرب األكسط

.كذلك ما جعل اٝنالفة العثمانٌية ترٌد ٟنم اٛنميل ُب عٌدة مناسبات, إلٜناؽ اٛنزائر باٝنالفة العثمانٌية
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حاكؿ الباحي الكشف عن موضوع الفقهاء كاٜنياة السياسٌية ُب اٞنغرب األكسط  ُب 

:   التوٌصل إٔب عٌدة نتائج ٬نكن تلخيصها كاآلٌبكقد ًب, (ـ16-15/ىػ10-9)القرنٌن

, كاإلجتماعٌية اٞنرتديٌة ُب شخصٌية الفقيو ُب اٞنغرب األكسط, أثٌرت األكضاع السياسٌية اٞنتدىورةلقد 
أك , حيي  دفعت ىذه األكضاع بالبعض إٔب اٟنجرة بينما اختار البعض اآلخر إٌما مواجهة الواقع

 . اعتزاؿ اجملتمع
ك عقيدة أىل السٌنة كاٛنماعة اٞنتشبعة باٞنبادئ , كاف للمؤثٌرات الٌدينٌية كاٞنتمثٌلة ُب اٞنذىب اٞنالكي ك 

كتفٌشي عقيدة اٞنرابط كافتتاح , كما أٌف غلبة التٌيار التصٌوؼ, أثر عميق ُب شخصٌية الفقهاء, األشعريٌة
.  قد انعكست على فكر كسلوؾ الفقهاء, عصر التصٌوؼ العملي بطابعو الٌشعبوم

إٔب تراجع اٞنهستول العلمي على فقد أٌدت ,  اٞنؤثٌرات السياسٌية كاالجتماعية كالٌدينٌية كالفكريٌة أٌما
ليعيش ,  حيي اعترب القرف الٌتاسع اٟنجرم خإنة ٞنرحلة الٌتأٌلق العلمي, الٌصعيدين اٞنشرقي كاٞنغريب

. اٞنغرب األكسط  بعدىا مرحلة من الرٌكود ُب اٜنياة العلمٌية كاليت تأثٌرت بتٌيار التصٌوؼ
مكانة اجتماعية مرموقة إذ تبٌوؤكا ُب الغالب , ُب ىذه الفرتةككشف البحي عن مكانة الفقهاء 

كما , نالوا تقدير كعناية الٌسالطٌن كالعٌماؿ كحٌّت بعض شيوخ القبائل كشيوخ الٌطرؽك , ُب الغالب
بينما ٤ندي .  ال سيما الفقهاء اٞنتصٌوفة فإٌّنم كانوا مقٌدسٌن لدل كاٌفة أفراد اجملتمع؛كاف العاٌمة ٪نرتموّنم

كاال٥نراؼ , خصوصا الفقهاء الذين كقفوا ُب كجو الظٌلم السياسي,  أٌف فقهاء آخرين ٌٕنت مضايقتهم
. كىو ما دفع بالكثًن منهم إٔب االرٓناؿ, فعٌرضوا أنفسهم لنقمة بعض أفراد اجملتمع, الٌديين كالفكرم

مستغٌلٌن أىٌم اٞنقٌومات اليت أتيحت , لٌسلطةؿ بعض فقهاء اٞنغرب األكسط ةارسمم كاشار البحيي إٔب
, كبركز الفراغات السياسٌية, كضعف سالطٌن اٞنغرب األكسط, كمكانتهم الدينٌية كاالجتماعية, ٟنم

.   الٌشفاعة للمظلومٌن عند اٜنٌكاـ دكركتنامي سلطة الٌرباط ك ٣نارسة
, ُب ظهور األسر العلمٌية؛ كأسرة العقبا٘ب بتلمساف,  ْنٌلت مظاىر سلطة الفقهاء ُب ىذه اٜنقبة  كقد

, كاحتكار ىذه األسر ألىٌم اٞنناصب الٌدينٌية, كأسرة الفكوف كآؿ عبد اٞنومن كآؿ باديس  بقسنطينة
كمن اٞنظاىر أيضا ٣نارسة الٌسلطة من خالؿ توٌٕب الوظائف .  حيي انتقلت ىذه اٞنناصب بالوراثة

.  كدعا إٔب اعتزاٟنا, كاليت من الفقهاء من اعتزٟنا, الٌسلطانٌية
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 ٟنا امتداد  ىي ظاىرة بل,  ٓب تكن كليدة عصر بعينو ٣نارسة فقهاء اٞنغرب األكسط للٌسلطة إفٌ 
كفقهاء القرف الثٌامن الذين مارسوا الٌسلطة كمن , ال سيما ُب مراحل قريبة من الفرتة اٞندركسة, تار٫ني

كال شٌك أٌف , كعبد الٌر٘نن بن خلدكف, كاٞنقٌرم اٛندٌ , كسعادة السيٌن , ابن مرزكؽ اٝنطيب: أكلئك ٤ند
. ْنارب ىؤالء كانت حاضرة ُب أذىاف الفقهاء الذين جاؤكا من بعدىم

٤ند ١نٌمد بن عبد الكرٙب ,  من بٌن فقهاء اٞنغرب األكسط الذين مارسوا الٌسلطة ّنفهومها الواسع   ك 
كقاـ َنولة , كأجلى اليهود عنها, حيي أدار اٞنغيلي شؤكف توات, اٞنغيلي كأ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب

كقد , فكاف شيخ صوُب على الطريقة الٌشاذلٌية, أٌما أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب. سياسٌية ُب ٣نالك الٌسوداف
٣نٌا جعلو يتعٌرض للٌسجن , كعمل على تغيًن اٞننكر باإلقليم الغريب من اٞنغرب األكسط, كثير أتباعو

.  كاٞنناصرين ٜنكمهم , كٞنٌا جاء العثمانٌيوف صار من بٌن اٞنرٌحبٌن هبم, كالٌطرد
كما ٤نم عنها من الٌصراعات ,  عرؼ القرف الٌتاسع اٟنجرم ظاىرة ضعف الٌسلطة اٞنركزيٌةلقد
يضاؼ إليها قضٌية هتاكم اٞندف األندلسٌية , كتسٌلط شيوخ القبائل, كتفشي الظٌلم بكٌل أنواعو, الٌداخلٌية

.  ٍبٌ سقوط غرناطة آخر معاقل اإلسالـ باألندلس
كاعتزاؿ الٌسالطٌن ,  ظهور مواقف سلبٌية للفقهاء كاٟنجرةىذه األحداث السياسٌية إٔب        أٌدت

كاالنشغاؿ بقضايا فرعٌية عن أىٌم قضايا  ,كترديد عبارات التسٌخط كالٌضجر, كالواٌلة كحٌّت اجملتمع
كدعوة , كما برزت مواقف أخرل إ٩نابٌية كجهود الفقهاء ُب اإلصالح بٌن القول اٞنتصارعة. العصر

كحٌي الٌسالطٌن على نقض عقود الٌصلح  اٞنربمة مع الٌنصارل , األىإب إٔب االستعداد حملاربة الٌنصارل
. ك اجملانبة للمصلحة العاٌمة

تعٌرضت سواحلو للغزك ؼ,  اٞنغرب األكسط مرحلة حاٚنة فيوشهدأٌما ُب القرف العاشر اٟنجرم ؼ
ٍبٌ أٌناذىم من مدينة اٛنزائر معقال ٛنهاد , ليتٌم بعدىا دخوؿ العثمانيٌن إٔب اٞنغرب األكسط, اإلسبا٘ب

اليت بسطت نفوذىا على سائر إقليم ,  كىكذا بدأ ظهور دكلة اٛنزائر, اإلسبانٌيٌن كاٞنتعاكنٌن معهم
. كىي الٌدكلة اليت ًٌب ضٌمها للخالفة العثمانٌية, اٞنغرب األكسط

, كاليت ٕنثٌلت ُب تشكيل مراكز دفاعٌية,  قاـ بعض الفقهاء ُب القرف العاشر اٟنجرم بأدكار إ٩نابٌية    
كاٞندف اٞنستعمرة كاٞنشاركة , كالٌدعوة إٔب ٓنرير الٌسواحل,  كاإلفتاء بوجوب اٛنهاد, كتوٌٕب زماـ األمور

.  كالٌتنفًن من الرٌاضخٌن لسلطة اإلسبانٌيٌن كاٞنتحالفٌن معهم, فيو
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, كحرمة ٕنوين اإلسبانٌيٌن, فأفتوا بوجوب اٛنهاد معهم,  ساندت طائفة من الفقهاء العثمانيٌن
كأغدقوا عليهم , فأعفوىم من اٞنغاـر, كمن جهتهم أظهر العثمانٌيوف حفاكة بالغة هبؤالء الفقهاء

. كمنحوىم اٞنناصب, األلقاب
كعائلة عبد اٞنومن بقسنطينة الذين ناصركا , لعٌدة اعتبارات,  كقف بعض الفقهاء ضٌد العثمانٌيٌن

حيي ىاجر كثًن من فقهاء تلمساف , كفقهاء تلمساف الذين ناصركا الزيانٌيٌن ٍبٌ الٌسعدٌيٌن, اٜنفصٌيٌن
كما سعوا إٔب , كغًنىا, كبدكرىم قاـ العثمانٌيوف بإقصاء ىؤالء الفقهاء عن اٞنناصب الٌدينٌية. إٔب فاس

. كقد فٌضل الكثًن من فقهاء تلمساف اٟنجرة إٔب فاس, استمالة البعض منهم
سب لفقهاء اٞنغرب األكسط ُب القرف  العاشربرز أإفٌ  ىو  مساندهتم إلٜناؽ اٛنزائر ,  دكر ٪ني

 إٔب أٌدلكما , كىو اٞنوقف الذم ساىم ُب حسم الٌصراع ُب إقليم اٞنغرب األكسط, باٝنالفة العثمانٌية
.  اليت بسطت نفوذىا على سائر أ٥ناء  اٞنغرب األكسطك,  العثمانٌيةظهور دكلة اٛنزائر

أٌدل ضٌم اٛنزائر إٔب اٝنالفة العثمانٌية إٔب القضاء على اٟنيمنة اإلسبانٌية ُب حوض البحر 
كىو ما جعل اٝنالفة العثمانٌية ترٌد لفقهاء اٞنغرب األكسط ٗنيلهم ُب , كتنامي القٌوة العثمانٌية, اٞنتوٌسط

. عٌدة مناسبات
كاليت من خالٟنا ٬نكن اإلجابة عن اإلشكالٌية , ىذه ىي أىٌم  الٌنتائج اليت تٌوصل إليها الباحي

, تنٌوعت مواقفهمؼ, كىي أٌف فقهاء اٞنغرب األكسط قد أثٌركا ُب اٜنياة السياسٌية, الٌرئيسة للبحي
سب ٟنم, كتباينت ردكد أفعاٟنم كأخرل سلبٌية , كىي اٞنواقف اليت ٬نكن تقسيمها إٔب مواقف مشٌرفة ٓني

.  الٌتأثًنات السياسٌية كاالجتماعٌية كالٌدينٌية كالفكريٌة ُب شخصٌياهتمةكانت كليد
كإٔنىٌن أف , كسا٨نت  ُب إثراء البحي العلمي, ىذا  كأرجو أف أكوف قد كٌفقت ُب  ىذا البحي

. ٓنظى بعض مباحثو بدراسات مستقٌلة ميستقبال
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ِّ نتب ايّتضادِ:1مــحلــامل . َؤّيفات فكٗا٤ املػضب األٚعط يف ايكضْني ايّتاعع ٚايعاؽض اهلذضّٜني ايٛاصر٠ يف أٖ

 ٖا٤ـــايفل ــــــــــاتــاملؤّيفــــــــــ

فيض الٌنيل ُب ٢نتصر , تسهيل الٌسبيل ٞنقتطف ركض أزىار خليل
ٓنفة اٞنشتاؽ , تلخيخ الٌتلخيخ شرح على تلخيخ اٞنفتاح, خليل

شرح ألفية بن , شرح حديي, تفسًن القرآف , ُب شرح ٢نتصر خليل
 .حساب كفرائض, فلك, مالك

إبراىيم بن فائد بن 
الزكاكم  موسى

 (ىػ857ت)

أ٘ند بن العباس  .عقيدة أ٘ند بن العٌباس  اٞنريض
 اٞنريض

أ٘ند بن أيب ٪نى  .تقرير مسألة  اٞنتيٌمم بدخل ُب الٌصالة
الشريف التلمسا٘ب 

 (ىػ895ت)
رسالة ُب ترجيح ذكر السيادة ُب الٌصالة على الٌنيب صٌلى اهلل عليو  

 على نوازؿ كردت إليو من ردٌ )رٌد اٞنغالطات الٌصنعانٌية, كسٌلم
.  قصيدة ُب اٞنديح , (صنعاء

أ٘ند بن يونس بن 
سعيد القسنطيين 

 (ىػ878ت)
أ٘ند بن عبد اهلل  .    كفاية اٞنريد ُب علم الكالـ, القصيد ُب علم الٌتوحيد

 (ىػ884)الزكاكم 
بغية الطٌالب , شرح الورقات, فتاكل, تأليف ُب مسائل القضاء كالفتيا

, اٞننظومة الكربل ُب علم الكالـ,  ُب شرح عقيدة ابن اٜناجب
 .١نٌصل اٞنقاصد ٣نٌا بو تعترب العقائد

أ٘ند بن ١نٌمد بن 
زكرم اٞنانوم الٌتلمسا٘ب 

 (ىػ899ت)
شرح , ليلخ.ـ.ش,  شرح إرشاد ابن عسكر, شرحاف على الٌرسالة

,   شرح األٚناء اٜنسىن, شرح العقيدة القدسٌية, شرح الغافقٌية, القطبٌية
جزء ُب علم , تعليق على صحيح البخارم, شرح العقيدة القدسٌية

أ٘ند بن أ٘ند زركؽ 
 (ىػ899ت)
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شرحاف على , نيف كعشركف شرحا على حكم ابن عطاء, اٜنديي
, شرح اٜنقائق كالٌدقائق للمقرم, حزب اٜنر كشرح اٜنزب الكبًن

الٌنصيحة الكافية , شرح اٞنراصد ُب التصٌوؼ, شرح قطع الششرتم
إعانة اٞنتوٌجو , ك٢نتصر الٌنصيحة الكافية, ٞنن خٌصو اهلل بالعافٌية

, كتاب القواعد ُب التصٌوؼ, اٞنسكٌن على طريقة الفتح كالٌتمكٌن
, عٌدة اٞنريد الٌصادؽ, اٛنٌنة للمعتصم بالكتاب كالسٌنة, الٌنصح األنفع

 .ذكر حوادث الوقت
غنية اٞنعاصر كالتإب , تعليق على ابن اٜناجب الفرعي, اٞنعيار اٞنعرب

الفائق ُب أحكاـ , كتاب القواعد ُب الفقو, على كثائق القشتإب
الواجب , اختصار أحكاـ الربزٕب, الفركؽ ُب مسائل الفقو, الوثائق

إضاءة اٜنلك , الواليات, الوفيات, ُب معرفة اصطالح ابن اٜناجب
 ترٗنة اٞنقٌرم جد ,ُب الرٌد على من أفّت بتضمٌن الرٌاعي اٞنشرتؾ

صارل أسىن اٞنتاجر فيمن غلب على بلده النٌ , صاحب نفح الطٌيب
 كٓب يهاجر

أ٘ند بن ٪نى 
الونشريسي 

 (ىػ914ت)

, كتاب ُب الفرائض, سًن الٌسالكٌن كسراج اٟنالكٌن, شرح للمدٌكنة
 كتاب حوؿ منطق كاٜنساب         

 بن يوسف سليماف
 البجائي اٜنسناكم

 (ق887ت)
تقييد على ,  اٛنيش كالكمٌن ُب الكٌر على من يكٌفر عواـ اٞنسلمٌن

 اٞنورد الٌظمآف   
شقركف بن ١نٌمد بن 

أ٘نداٞنغراكم 
 (ىػ927ت)

طاىر بن زياف الزكاكم  رسالة القصد إٔب اهلل      , نزىة اٞنريد ُب معا٘ب كلمة الٌتوحيد
القسنطيين 

 (ىػ940ت)
عبد اهلل بن أ٘ند بن  إيضاح الٌلبس كاٝنفاء عن ألفاظ الٌشفاء     

٪ني الزمورم 
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 (ىػ 888ت)
جامع , ركضة األنوار كنزىة األخيار, شرح ابن اٜناجب الفرعي

, اإلرشاد ُب مصاّب العباد, الفوائد كجامع األٌمهات ُب العبادات
٢نتصر , العلـو الفاخرة ُب أحواؿ اآلخرة,  شرح على ٢نتصر خليل

الٌذىب اإلبريز , األربعوف حديثا, رياض الٌصاٜنٌن, تفسًن ابن عطٌية
, اٞنختار من اٛنوامع  ُب ١ناذاة الٌدرر الٌلوامع, ُب غرائب القرآف العزيز

التقاط الدرر كالدر الفائق ُب , األنوار اٞنضيئة اٛنامع بٌن اٜنقيقة
, كتاب الٌنصائح كجامع الفوائد, إرشاد الٌسالك, األذكار كالٌدعوات

نور األنوار كمصباح ,  جامع اٝنًنات, رياض األنس ُب الٌرقائق
, ٓنفة اإلخواف ُب إعراب بعض آم القرآف, قطب العارفٌن, الٌظالـ

 ٓنفة اإلخواف ُب إعراب بعض آم القرآف           

عبد الٌر٘نن بن ١نٌمد 
بن ٢نلوؼ 

 ىػ875الٌثعاليب

عبد الواحد بن أ٘ند  .      شرح على ابن اٜناجب, نظم إيضاح الٌسالك لوالده
 ق955الونشريسي ت

الرٌد على الشبوبٌية اٞنرابط , تعليق على قوؿ خليل, فتاكل ُب الفقو
حاشية على شرح الٌصفرم , فتاكل ُب علم الكالـ,  عرفة القًنكا٘ب

 .مؤٌلف عن التصٌوؼ الٌصحيح, للسنوسي

عمر بن ١نٌمد 
الكمادم القسنطيين 

 ىػ960بعد 
أرجوزة عن الصوفٌية كاجتماعهم ُب , تعليق على ابن اٜناجب الفرعي

 .الذٌكر
قاسم بن سعيد 

 (ىػ854ت), العقبا٘ب
أرجوزة نظم , أرجوزة تلخيخ ابن البناء, أرجوزة ُب تلخيخ اٞنفتاح

اغتناـ الفرصة ُب , ّناية األمل ُب شرح ٗنل اٝنو٤ني, ٗنل اٝنو٤ني
, الٌدليل اٞنومي ُب ترجيح طهارة الكاغد الٌركمي, ١نادثة عآب قفصة

اٞننزع , الٌركض البهيج ُب مسألة اٝنليج, ٢نتصر اٜناكم ُب الفتاكم
إٚناع الصٌم ُب إثبات الٌشرؼ من قبل , الٌنبيل ُب شرح ٢نتصر خليل

الرٌد اٝنالخ ُب الرٌد , شرح الٌتسهيل, شرح فرعي ابن اٜناجب, األـٌ 
عقيدة أىل الٌتوحيد اٞنخرجة من , على مٌدعي مرتبة الكامل للٌناقخ

١نٌمد بن  أ٘ند بن 
١نٌمد بن مرزكؽ 

 842ت)الٌتلمسا٘ب 
 (ق
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أرجوزة ,  اآليات الواضحات ُب كجو داللة اٞنعجزات,  ظلمة الٌتقليد
أرجوزة ُب , أرجوزة الٌركضة ُب اٜنديي,  اٜنديقة ُب علم اٜنديي

تفسًن سورة , أنوار الٌدرارم ُب مكٌررات البخارم,  القراءات
النتجر الٌربيح كالٌسعي الٌرحب الٌربيح ُب شرح اٛنامع , اإلخالص
الٌتحرير كاالستيفاء , ركضة األديب ُب شرح الٌتهذيب, الٌصحيح

نور اليقٌن ُب , ثالثة شركح على الربدة,  كالٌتنزيل أللفاظ الكتاب
مفاتيح القرطاسٌية , مناقب إبراىيم اٞنصمودم, شرح أكلياء اهلل اٞنٌتقٌن
, اٞنفاتيح اٞنرزكقٌية ُب استخراج رموز اٝنزرجٌية, ُب شرح الٌشقراطيسٌية

اٞنعراج إٔب استمطارفوائد األستاذ , أرجوزة ُب اختصار ألفٌية ابن مالك
أرجوزة , إيضاح اٞنسالك ُب ألفٌية ابن مالك, أجوبة ٥نوية, ابن سرٌاج

 أجوبة منطقٌية, ُب علم اٞنيقات
.    الٌتبياف  , تبصرة الٌسائل,  الٌتسهيل, الٌسهو كالٌتنبيو

  
١نٌمد بن  عمر اٟنوارم 

 (ىػ843ت)
١نٌمد بن إبرىيم بن  .  أُناث ُب الٌتنزيل 

 (ىػ845ت)اإلماـ 
 .اختصر شرح الٌتسهيل أليب حٌياف 

 
 

 

١نٌمد أبو عبد اهلل 
الٌشريف الٌتلمسا٘ب 

 (ىػ846ت)

٢نتصر البياف البن , تكملة حاشية أيب عيسى الوانوغي على اٞندٌكنة
 اختصار أُناث ابن عرفة      , رشد

١نٌمد بن أيب القاسم 
 (ىػ866بعد)اٞنشذإب

١نٌمد بن ١نٌمد بن أيب  شرح ٗنل اٝنو٤ني    
القاسم اٞنشذإب مات 

 (ىػ865)ُنلب 
١نٌمد بن اٜنسن بن  .تعليق رجاؿ ابن اٜناجب, ثالثة شركح على الٌشفا
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 ػ(ق868 )٢نلوؼ
العركة الوثقى ُب تنزيو األنبيا , فتاكل ُب اٞنعيار, شرح ٗنل اٝنو٤ني

, ٓنقيق اٞنقاؿ كتسهيل اٞنناؿ ُب شرح المٌية األفعاؿ,  عن فرية اإللقا
 االعرتاؼ فيما ُب لفظ البخارم من االنصراؼ 

١نٌمد بن العٌباس بن 
١نٌمد العٌبادم 

 ( ىػ871ت)
 بالطاعوف(

. جزء فيو مرائيو للنيٌب صٌلى اهلل عليو كسٌلم,  شرح اٜنكم
 

١نٌمد بن ١نٌمد الزكاكم 
 (ق882ت)البجائي 

شرح البخارم الٌتسهيل كالٌتقريب كالٌتصحيح , شرح حدكد ابن عرفة
فهرسة , تذكرة احملٌبٌن  ُب أٚناء سٌيد اٞنرسلٌن, لركاية اٛنامع الٌصحيح

أجوبة التونسٌية على , ٓنفة األخيار ُب الٌشمائل احملٌمديٌة, الرٌصاع
الكالـ على آيات شواىد ابن  ىشاـ ُب اٞنغين , األسئلة الغرناطٌية

جزء ُب إعراب كلمة , اٛنمع الٌلبيب ُب ترتيب آم مغين الٌلبيب
 الٌشهادة           

١نٌمد بن قاسم الرٌصاع 
(ـ1488/ىػ894ت)
: 

االنتصار للسٌنة كالرٌد على الطٌائفة األندلسٌية 
 

أبو القاسم بن سلطاف 
بعد )القسنطيين

 (ىػ995
, شرح الوغليسٌية ُب الفقو,  شرح ٢نتصر ابن عرفة, شرح اٜنوفٌية

٢نتصر بغية الٌسالك ُب أشرؼ , ٢نتصر الٌركض األنف للٌسهيلي
, عقيدة الكربل كشرحها, تعليق على فرعي ابن اٜناجب, اٞنسالك

عقيدة أصغر من , الصغرل كشرحها, العقيدة الوسطى كشرحها
شرح األٚناء , القٌدمات اٞنبٌينة لعقيدتو الٌصغرل, الٌصغرل كشرحها

شرح ,  عقيدة ُب الرٌد على من أثبت تأثًن األسباب العاديٌة,  اٜنسىن
شرح على , شرح جواىر  العلـو اٞنعضد ُب علم الكالـ, اٞنرشدة
شرح ,  شرحو على البخارم,  ٢نتصر األيب على مسلم, اٛنزيريٌة

٢نتصر حاشية ,  ٢نتصر الزركشي على البخارم, مشكالت البخارم

١نٌمد بن يوسف 
 (ىػ895ت)السنوسي 
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شرح الشاطبٌية , ٢نتصر ُب القراءات السبع, التفتزا٘ب على الكٌشاؼ
شرح أبيات ,  تفسًن سورة ص, تفسًن بعض القرآف,  الكربل

,  اختصار رعاية احملاسب, شرح أبيات أخرل, اإللًنم ُب التصٌوؼ
شرح , شرح إيساغوجي ُب اٞننطق, الدٌر اٞننظـو ُب شرح األجركمٌية

شرح ٗنل , شرح مقٌدمة اٛنرب كاٞنقابلة البن الياٚنٌن, قصيدة اٜنٌباؾ
 شرح رجز ابن سينا ُب الطبٌ ,  نظم ُب الفرائض, اٝنو٤نيفي اٞننطق

نظم الٌدرر كالعقياف ُب دكلة آؿ , تعليق على فرعي ابن اٜناجب
 . راح األركاح, زياف

١نٌمد بن عبد اٛنليل  
 ػ(ق899ت)التنسي 

شرح ٢نتصر , أجوبة األسقيا, تاج الٌدين فيما ٩نب على الٌسالطٌن
شرح بيوع , حاشية على ٢نتصر خليل ٚنٌاىا إكليل اٞنغين,  خليل

شرح , ٢نتصر تلخيخ اٞنفتاح كشرحو, تأليف ُب اٞننهيات,  اآلجاؿ
تنبيو , مقٌدمة ُب العربٌية,  أحكاـ أىل الذٌمة, خطبة ٢نتصر خليل

البدر  اٞننًن ؼ , الغفلٌن عن مكر اٞنلٌبسٌن بدعول مقامات العارفٌن
قصائد , فهرسة مركياتو, مفتاح الٌنظر ُب علم اٜنديي, علـو الٌتفسًن

مصباح األركاح ُب أصوؿ , ُب مدح النيٌب صٌلى اهلل عليو كسٌلم
لٌب الٌلباب ُب ,  الفتح اٞنبٌن, قصيدة ميمٌية على كزف الربدة,  الفالح

, شرح اٛنمل ُب اٞننطق, مقٌدمة ُب العربٌية, رٌد الفكر إٔب الٌصواب 
 . ثالثة شركح عليها, منظومة فيو, مقٌدمة ُب اٞننطق

١نٌمد بن عبد الكرٙب 
 (ىػ909ت)اٞنغيلي 
 بتوات

١نٌمد بن عبد الٌر٘نن  نظم ُب العقائد 
 ػػ(ق910ت)اٜنوضي 

, تأليف ُب األٚناء اٜنسىن, كتاب ُب أصوؿ الفقو, فتاكل ُب اٞنعيار
 تفسًن القرآف 

١نٌمد بن أيب العيش 
اٝنزرجي الٌتلمسا٘ب 

 (ىػ911ت)
لو ٠ناميع كمركيات  

   
١نٌمد بن ١نٌمد بن 
 العٌباس الٌتلمسا٘ب
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 (ىػ920بعد ت)
تعليق على شفاء عياض اٞننهل األصفى ُب شرح ما ٕنٌس اٜناجة إليو 

 من ألفاظ الٌشفا 
١نٌمد بن علي 

الٌتلمسا٘ب 
 (ىػ921ت)

١نٌمد بن ٪نى  شرح أرجوزة الٌرقعي ُب الفقو 
اإلغريسي 

 (ـ15/ق9ؽ)
رسالة ُب الوقف على اٞنذىب ,  ٓنرير اٞنقاؿ ُب جواز االنتقاؿ

 شرح منظومة الٌثعاليب ُب اٜنساب, اٜننفي
مصطفى بن عبدالٌر٘نن 

باشرتزم 
 -(ىػ980ت)

مسارح األنظار كمتنزٌه األفكار ُب حدائق األزىار اختصر صدؽ 
 اٞنوٌدة 

عبد الٌر٘نن بن علي 
ت )الغربيين البجائي 

 ػ(ق889بعد 
أ٘ند بن سعيد بن  اٜنساـ ُب الرٌد على عاٞني الٌشاـ 

عثماف الٌتلمسا٘ب 
كٕب  (ىػ874ت)

قضاء االسكندريٌة 
 كدمشق مات بدمشق

نظم عقيدة , أنيس اٛنليس ُب جلٌو اٜنناديس عن سينٌية ابن باديس
 كالـ ١نٌقق على الٌرسالة , شرح الربدة , السنوسي الٌصغرل

أ٘ند بن ١نٌمد بن 
اٜناج  الٌتلمسا٘ب 

 ػ(ق920بعد)
عبد الٌر٘نن بن ١نٌمد  . تفسًن سورة الفتح 

اٜنسين الٌتلمسا٘ب 
 ػ(ق826ت)

١نٌمد بن ١نٌمد بن  شرح اٞنسائل اٞنشكالت ُب اٞنورد الٌظمآف 
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بعد )العٌباس الٌتلمسا٘ب 
 (ىػ920

شرح , رسالة ذكم اإلفالس إٔب خواص أىل فاس, تفسًن القرآف
مزيل الٌلبس ,  االنس ُب الٌتنبيو عن عيوب الٌنفس, صالة ابن مشيش

 كفاية اٞنريد كحلية العبيد, عن آداب كأسرار القواعد اٝنمس

١نٌمد بن علي اٝنٌركيب 
دخل  (ىػ963ت)

 سفًنا إٔب فاس
إبتساـ العركس ككشي الٌطركس ُب مناقب قطب األقطاب سيدم 

 أ٘ند بن عركس  
عمر بن علي الرٌاشدم 

 ػ(ق868ت)
شرح الٌتلمسانٌية , أجوبة فقهٌية, مقٌدمة ُب الٌتفسًن, تفسًن  الفآنة 

. منتهى الٌتوضيح ُب عمل الفرائض+ ُب الفرائض
 

أ٘ند بن ١نمد بن عبد 
الٌر٘نن بن زاغو 
 ىػ845الٌتلمسا٘ب ت 

 شرح على رجز الٌضرير 
 

بلقاسم ١نٌمد الزكاكم 
 ( ىػ922ت )

 - حديي–حٌل عقود الٌدرر ُب علـو األثر 
 

 

علي بن أ٘ند الزكاكم 
 ػ(ق828ت)

عيسى بن أ٘ند  لو تعليق على صحيح مسلم 
اٟننديسي البجائي 

 (ىػ890بعد)
, صٌلى اهلل عليو كسلممفاخر اإلسالـ ُب فضل الٌصالة على النيٌب 

ركضة الٌنسرين ُب مناقب ,  الٌنجم الثٌاقب فيما ألكلياء اهلل من اٞنناقب
  .األربعة اٞنتأٌخرين

١نٌمد بن أيب الفضل 
بن سعيد بن صعد 

 ّنصر (ىػ 901ت)
٢نتصر , تذكرة اإلعداد ليـو اٞنعاد  كتاب ُب األذكار كالٌدعوات

 الٌتذكرة 
خليل  بن ىاركف 

الٌصنهاجي 
دفن  (ىػ826ت)

 باٞندينة
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١نٌمد بن أ٘ند بن  ٓنفة الٌناظر كغنية الٌذاكر ُب حفظ الٌشعائر كتغيًن اٞنناكر 
قاسم العقبا٘ب 

 (ىػ871ت)
١نٌمدالقسنطيين  إدريسٌية الٌنسب ُب القرل كاألمصار كبالد العرب 

 ىػ1015
ديباجة االفتخار , الرٌائق ُب تدريب الٌناشئ من القضاة كأىل الوثائق

حلية اٞنسافر كآدابو كشركط اٞنسافر ُب , ُب مناقب أكلياء اهلل األخيار
 ذىابو كإيابو 

موسى بن عيسى بن 
٪نٍن اٞنازك٘ب من 

 القضاة
, شرح على ٢نتصر الٌصغرل,  الٌتعليقة السنٌية على األرجوزة القرطبٌية

كشف الٌلبس كالٌتعقيد عن عقيدة أىل , تعليق على رسالة خليل
غنية اٞنريد , البستاف ُب ذكر األكلياء كالعلماء بتلمساف, الٌتوحيد

ٓنفة األبرار كشعار األخيار ُب الوظائف , لشرح مسائل أيب الوليد
فتح , فتح اٛنليل ُب أدكية العليل, كاألذكار اٞنستحٌبة ُب الٌليل كالٌنهار

تفسًن ,  شرح اٞنراديٌة, العالـٌ لشرح الٌنصح الٌتاـ للخاص كالعاـ
كتاب اٜنديي النبوم , تفسًن اٜنساـ,  لبعض ألفاظ اٜنكم
 .  كحكايات الٌصاٜنٌن

١نٌمد بن ١نٌمد بن 
 (ق1025بعد )مرٙب 

 شرح على ٗنل اٝنو٤ني 
 

 

أبيب القاسم  ١نٌمد بن
ىػ 865ت اٞنشدإب

 بعٌن تاب
٪نٍن بن أ٘ند العلمي  البخارم , كتب على اٞندٌكنة, شرح على الٌرسالة

 ّنصر (ىػ875ت)
٪نٍن بن أيب عمراف  الٌدرر اٞنكنونة   ُب نوازؿ مازكنة

موسى بن عيسى 
 (ىػ883ت)اٞنازك٘ب 
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شركح على الربدة , شرح عقيدة الٌضرير, شرح على تنقيح الفصوؿ
 

علي بن ثابت بن 
سعيد الٌتلمسا٘ب 

 (ىػ829ت)
, شرح صحيح البخارم ٓب يكملو, عٌدة شركح على ألفٌية ابن مالك

 . الٌتذكرة 
٪نٍن بن عبد الٌر٘نن 

صاّب  بن علي  
العجيسي 

 ػ(ق826ت)
شرح على الدرٌة البيضاء ُب علمي , شرح على ٢نتصر األخضرم

 الفرائض كاٜنساب 
عبد الٌلطيف اٞنسٌبح 

 (ىػ980ت)
جامع جوامع االختصاص كالٌتبياف فيما يعرض بٌن اٞنعٌلمٌن كآباء 

 . أجوبة على أسئلة من بقي من مسلمي األندلس, الٌصبياف
أ٘ند بن أيب ٗنعة 

ت )شقركف الوىرا٘ب 
 ػ(ق920بعد 

, اٞننظومة القدسٌية ُب طريق السٌنة,  ٢نتصر األخضرم ُب العبادات
اٛنوىر اٞنكنوف ُب صدؽ الٌثالثة فنوف ُب البالغة , الٌتحذير من البدع

الدرٌة البيضاء ُب اٜنساب , الٌسلم  اٞننورؽ ُب اٞننطق, كالبياف
 . شرح الٌسراج ُب الفلك, شرح الدرٌة, كالفرائض

عبد الٌر٘نن األخضرم 
 (ىػ953ت)

تقييدات على رفع , قيد على رفع اٜنجابلة, شرح تلخيخ ابن البناء
 اٜنساب البن البناء 

علي بن موسى 
 (ىػ816ت)البجائي 

نظم , شرح تلخيخ ابن البٌناء, بغية الطاٌلب ُب علم االسطرالب
ٓنفة اٜنٌساب ُب عدد الٌسنٌن , رسالة الصٌفار ُب االسطرالب

 كاٜنساب 

١نٌمد بن ٪نمد 
الٌتلمسا٘ب شهر 

 ىػ867ت)باٜنٌباؾ 
١نٌمد شقركف بن ىيبة  شرح على الٌتلمسانٌية 

- الوجد٩ني الٌتلمسا٘ب
 (ىػ983)

أ٘ند بن ١نٌمد بن علي  حدؽ اٞنقلتٌن ُب شرح بييت الٌرقمتٌن
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 ىػ841البجائي ت
 شرح إيساغوجي ُب اٞننطق 

 
 

 

أ٘ند بن ١نٌمد 
الٌشهاب البجائي 

ىػ مات 860ت
بالقاىرة 

 
 عبد الٌر٘نن الوجد٩ني قصيدة ُب فتح كىراف

 ىػ1011ت
علي بن كإب بن ٘نزة  ٓنفة األعداد لذكم الٌرشد كالٌسداد 

اٛنزائرم حيا سنة 
 ىػ999

مواىب البديع ميمٌية ُب , ٓنرير اٞنيزاف لتصحيح األكزاف, ديواف الٌشعر
جامع األقواؿ ُب صيغ , نظم الٌتلخيخ ُب اٞنعا٘ب كالبياف, علم البديع

عمدة الفارض أرجوزة ,  شرح مواىب البديع, نظم اٞنغين, األفعاؿ
 . ُب علم الفرائض

أ٘ند بن عبد الٌر٘نن 
بن ١نٌمد اٝنلوؼ ت 

 ىػ899بتونس

عبد الٌر٘نن بن ييحٍن  شرح على الٌتلمسانٌية 
اٞنغيلي حيا بعد 

 ىػ816
الٌتحفة اٞنكٌية شرح ألفٌية ابن مالك  

 
أ٘ند بن ١نٌمد اٞنقٌرم 

 ىػ847بعد 
كفاية العمل اختصر فيو شرح شيخو على ٗنل اٝنو٤ني ُب اٞننطق 

 ىػ 830حيا بعد 
أ٘ند بن أ٘ند بن عبد 
الٌر٘نن الٌندركمي بعد 

 ىػ830
سحنوف بن عثماف  شرح على الٌسراج ُب الفلك

 (ىػ10ؽ)الونشريسي 
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- رحلة-أنس الغريب كركض األديب, رسالة الغريب إٔب اٜنبيب
 تعليقة سنٌية ُب حٌل ألفاظ اٛنركمٌية 

أ٘ند أبو عصيدة 
 ىػ865البجائي حوإب

رسالة ُب ترجيح ذكر السيادة ُب الٌصالة على النيٌب صٌلى اهلل عليو 
 قصيدة مدح للنيٌب , رداٞنغالطات الٌصنعانٌية–كسٌلم 

أ٘ند بن يونس 
 ىػ878القسنطيين ت 

رسالة ُب الٌرقخ كاٌلصفيق كالذٌكر ُب األسواؽ  
 

أ٘ند بن يوسف 
 ىػ927اٞنليا٘ب ت

 

-15/ٖـ10-9 )دزٍٚ ٜبّٝٔ أَانٔ ٖذضات فكٗا٤ املػضب األٚعط يف ايكضْني: 2الملحق

16ّ). 
  بالقاىرةىػ825عثماف بن سليماف الٌصنهاجي اٛنزائرم ت  مصر 

ىػ ١901نٌمد بن أيب الفضل بن سعيد بن صعد ت
  القاىرةىػ872أبو عثماف سعيد بن علي اٜنسين اٛنزائرم ت

  ىػ١871نٌمد بن ٪نٍن بن عبد الٌر٘نن العجيسي ت
  باإلسكندريٌةىػ889سآب بن ١نٌمد  العفيف  القسنطيين ت

  بالقاىرةىػ902٘نزة بن ١نٌمد بن حسن البجائي اٞنغريب ت
  اإلسكندريٌةىػ قتيال845سركر بن عبد اهلل بن سركر ت

 .ىػ كاد أف يستأسره الٌنصارل826٪نٍن بن عبد الٌر٘نن صاّب  بن علي  العجيسي ت
 . بالقاىرةىػ860أ٘ند بن ١نٌمد الٌشهاب البجائي ت

   ّنٌكةىػ863عثماف بن يوسف الٌصنهاجي ت الحجاز
  ّنٌكةىػ١882نٌمد بن ١نٌمد بن علي الزكاكم البجائي شهر بالفراكصين ت

  اٞندينةىػ940طاىر بن زياف الزكاكم القسنطيين ت 
  ّنٌكةىػ١895نٌمد بن إبراىيمم الٌصدقاكم الزكاكم  البجائي ت

  باٞندينةىػ826خليل  بن ىاركف الٌصنهاجي ت
ـٌ اٜنياء البسكريٌة ؽ   باٞندينةىػ9أ
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  اٞندينةىػ١890نٌمد بن خطٌاب البجائي ت بعد 
  باٞندينةىػ١9نٌمد بن ١نٌمد البسكرم ابن ثابت القرف 

  ّنٌكة.ىػ881عبد الٌر٘نن بن ١نٌمد بن فاضل ت
  باٞندينةىػ١891نٌمد بن علي بن مسعود اٛنزائرم ت
  باٞندينةىػ855أ٘ند بن صاّب بن خالصة الزكاكم ت
  ّنٌكةىػ816عبد القوم بن ١نٌمد بن عبد القوم ت

  ّنٌكةىػ884سليماف بن صاّب العجيسي البجائي ت
  ّنٌكةىػ860أ٘ند بن ٪نٍن القسنطيين العوكلي ت

ىػ ١897نٌمد بن ١نٌمد النقاكسي ت بعد 
  ّنكةىػ875٪نٍن بن أ٘ند بن عبد الٌسالـ العلمي ت

  ّنٌكةىػ855عبد اهلل بن منصور الوجدم الٌتلمسا٘ب ت
  ّنٌكةىػ822عيسى بن عٌباس الٌتلمسا٘ب ت
  باٞندينةىػ878أ٘ند بن يونس القسنطيين ت 

  ببيت اٞنقدسىػ١845نٌمد بن إبراىيم بن اإلماـ ت بالد الشاـ
ىػ بدمشق 874٘ند بن سعيد بن عثماف الٌتلمسا٘ب تأ

  بدمشقىػ9أ٘ند بن سعيد السنوسي ت قرف 
  بدمشقىػ873سآب بن ابراىيم الصنهاجي ت

  بيت  اٞنقدسق١859نٌمد بن عبد الٌر٘نن أبو القاسم القسنطيين ت
  بعٌن  تاببٌن  حلب كدمشقىػ١865نٌمد بن ١نٌمد بن أيب القاسم اٞنشدإب ت

  ببيت اٞنقدسىػ829ت عبد اهلل بن إبراىيم البسكرم
  بيت اٞنقدسىػ858ابراىيم بن منصورالٌتلمسا٘ب ت

  بيت اٞنقدسىػ826نصر الزكاكم ت
  بدمشقىػ١920نٌمد بن ٪نٍن الٌطولقي ت

  بغزٌةىػ881أبو العباس أ٘ند بن شبواف ت 
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بورصةىػ ١840نٌمد بن عيسى التبسي ت  بالد الرـك  

المغرب 
 األقصى

  بفاسىػ914أ٘ند بن ٪نى الونشريسي ت
  بفاسىػ قتيال955عبد الواحد بن أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي ت

  بفاسىػ951أ٘ند بن ١نٌمد بن جيدة الوىرا٘ب ت
  ّنرٌاكشىػ980أ٘ند بن أ٘ند العٌبادم الٌتلمسا٘ب ت
  بفاسىػ980أ٘ند بن ١نٌمد بن قاسم العقبا٘ب ت

  بفاسىػ920أ٘ند بن أيب ٗنعة شقركف الوىرا٘ب ت بعد 
  بفاسىػ983ت-١نٌمد شقركف بن ىيبة الوجد٩ني الٌتلمسا٘ب

  بتاركدانتىػ١1001نٌمد بن أ٘ند بن ١نٌمد الوقٌاد ت
كناسة مب, ىػ كٕب القضاء816يونس بن عطٌية الٌتجيين ت

  ّنكناسة-١نٌمد بن عمر بن الفتوح الٌتلمسا٘ب
  بفاسىػ980علي بن عيسى الرٌاشدم الٌتلمسا٘ب ٥نو
  ّنرٌاكشىػ986أ٘ند بن أ٘ند العٌبادم الٌتلمسا٘ب ت 

  بطرابلس الغربىػ899أ٘ند بن أ٘ند زركؽ ت المغرب األدنى
  بتونسق١866نٌمد بن أيب القاسم اٞنشذإب ت بعد

  بتونس١نٌمد بن قاسم الرٌصاع
  بتونسىػ899إبراىيم بن ١نٌمد األخضرم الٌطولقي ت
 بتونسىػ  890عيسى بن أ٘ند بن ١نٌمد البجائي حيا 

  ُنيدر آبادىػ1009أ٘ند بن علي بن أ٘ند البسكرم ت  الهند
 

كتسعة , منهم عشرين باٜنجاز, باستقراء كتب الرٌتاجم ًٌب إحصاء سٌتٌن فقيها استقٌركا خارج اٞنغرب األكسط

, ككاحد ببالد الٌرـك, كفقيو بطرابلس الغرب, كأربعة بتونس, كإثين عشر باٞنغرب األقصى, كإحدل عشر بالٌشاـ, ّنصر

 .كىو ما يعكس ارتفاع نسبة اٟنجرة إٔب اٞنشرؽ ال سيما ببالد اٜنجاز, كآخر ببالد اٟنند, ككاحد ببالد توات



 ايــُالســــــل

215 
 

  



 ايــُالســــــل

216 
 

را٥ض٠ ْغب١ّٝ تبّٝٔ تٛطٜع فكٗا٤ املػضب األٚعط اهلادضٜٔ سغب أَانٔ ايٛفا٠ : 3الملحق

 

 
 

 ٚ, ببالر احلذاط َٚضض ٚايّؾاّ ايشٜٔ ٚافتِٗ امل١ّٝٓ تّٛعح ٖشٙ ايّزا٥ض٠ ايّٓغب١ّٝ اصتفاع ْغب١ فكٗا٤ املػضب األٚعط 

َٚٔ األعباب أٜغا عكٛط األْزيػ ,  تّٛفض األَٔ بٗشٙ ايبًزإ يف ٖشٙ ايفرت٠قز ٜهٕٛ عبب سيو ٖٛ

ّٛف ايشٟ رفع بايفكٗا٤ إىل , ايشٟ سضض ٚد١ٗ ايفكٗا٤ إىل املؾضم ٜغاف إىل سيو غًب١ تٝاص ايتض

. ٚتتّبع أعاْٝز ايّطضم ٚايعهٛف ع٢ً َُذاٚص٠ احلضَني, باحلذاطٚبالر ايّؾاّ َٚضضطٜاص٠ املؾاٖز ٚقبٛص األْبٝا٤

ٚسيو صادع إىل ُقضبٗا َٔ غضب املػضب األٚعط , ٚتّٛعح ايّزا٥ض٠ ايّٓغب١ّٝ اصتفاع ْغب١ ايفكٗا٤ باملػضب األقض٢

ٚأٜغا بغبب  عٝاع١ ايّغعزّٜني ايكا١ُ٥ ع٢ً نغب ٚال٤ فكٗا٤ , ٚاّتضاهلا ب٘ يف َٓاعبات َتهّضص٠

.  تًُغإ

  

33%
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توزيع فقهاء المغرب األوسط المهاجرين  في القرنين 
هـ حسب أماكن الوفاة10و9

الحجاز مصـر الّشام المغرباألقصى تونس طرابلسالغرب بالدالّروم بالدتوات بالدالهند
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 1عضٜغ١ َٔ أٖايٞ قغٓط١ٓٝ إىل ايّغًطإ ايعجُاْٞ يإلؽار٠ بأعُاٍ صاحل صاٜػ:4املًشل صقِ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 119-117ص ص, كرقات جزائريٌة, ين سعيدك٘بناصر الدٌ : ينظر 1 -
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 1 صعاي١ عبز ايّضمحٔ ايّجعاييب يف اجلٗار:3املًشل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211-208ظ ظ, 1ز, أحباخ ٚآصا٤, ععز اهلل- 1
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ٍّٚ ٚطًب إحلام اجلظا٥ض باخلالف١ ايعجُا١ّْٝ : 4املًشل 1صعاي١ أٖايٞ اجلظا٥ض إىل ايّغًطإ ايعجُاْٞ عًِٝ األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.120ص, 121-116ص ص, تونس, ـ1976, جويلية, 6عدد, اجملٌلة الٌتار٫نٌية اٞنغاربٌية-  1
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صعا٥ٌ َّٛد١ٗ َٔ ايباب ايعايٞ إىل اإلٜاالت املػضب١ّٝ
1
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 6:1الملحق

 
                                                                                                                                                                                                 

 
.34ص, 32ص , 1978جانفي , تونس ,11-10عدد ,  اجملٌلة الٌتار٫نٌية اٞنغاربٌية- 1
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المخطوطات  - أ
 

ترب العقائد: أبو العباس أحمد, ابن زكرم  .موقع مكتبة المصطفى. ١نٌصل اٞنقاصد ٣نٌا بو ٔني
, الصٌباغ, بستاف األزىار ُب مناقب زمـز األبرار كمعدف األنوار: محّمد بن محّمد, الصباغ

. 1708رقم, اٞنكتبة الوطنٌية, اٛنزائر, ٢نطوط
اٝنزانة , ٢نطوط ُب صلحاء كادم شلف ٞنوسى بن عيسى اٞنازك٘ب: كسى بن عيسى المازكنيـ

 .2343ؾ ,الٌرباط ,العاٌمة
: مجهوؿ

. 2603رقم, اٞنكتبة الوطنٌية: اٛنزائر,  غزكات عٌركج كخًن الٌدين -1
 .2117رقم , اٞنكتبة الوطنٌية: اٛنزائر, ملحق بغية الركاد -2
 .1457رقم , اٝنزانة العاٌمة, الٌرباط, مناقب اٞنليا٘ب -3

 المػػػػػػػصػػػػػػادر العربّية - أ
 .سفطبضٚا١ٜ  ايكضإٓ ايهضِٜ 

, اٞنؤنس ُب أخبار إفريقية كتونس:محمد بن أبي القاسم الرعيني القيركاني,  ابن أبي دينار
.  ىػ1286,مطبعة الٌدكلة الٌتونسٌية:تونس, 1ط

الٌدار :تونس, إٓناؼ أىل الٌزماف بأخبار ملوؾ تونس كعهد األماف:أحمد, بن أبي الضياؼا
. 1999, العربٌية للكتاب
, سليماف بن األشعي أبو داكد السجستا٘ب:(ت  )سليماف بن األشعث السجستاني: أبو داكد
 .دار الفكر:دمشق, ٓنقيق ١نٌمد ١نٍن الٌدين عبد اٜنميد, سنن أيب داكد

 :(ـ1232/ىػ630ت)الّشيباني عّز الّدين أبي الحسن علّي بن أبي المكاـر, ابن األثير
 . ـ2003,دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 4ط, راجعو ١نٌمد يوسف الدقاؽ, الكامل ُب الٌتاريخ 
: (مػ1405/ق807)أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطي , ابن األحمر

  .1972ـ, دار اٞننصورة للطباعة كالوراقة: الٌرباط, بيوتات فاس الكربل- 
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, 1ط, ٓنقيق ىا٘ب سالمة, "تاريخ الٌدكلة الزيانٌية بتلمساف"ركضة الٌنسرين ُب دكلة بين مرين- 
.  2001/ ق1421,مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية للٌنشر كالٌتوزيع:بور سعيد

٠نموعة , منظومة األخضرم ُب التصٌوؼ: (ـ16/ق10ؽ)أبو زيد عبد الرحمن, األخضرم
 .ىػ1343,  إدارة اٞنطبعة اٞننًنيٌة, 1ط, الٌرسائل اٞننًنيٌة

: (ـ1164/ىػ560ت بعد, د بن محّمد الحمودمأبو عبد اهلل الّشريف محمّ , اإلدريسي
. (ت.د)مكتبة الٌثقافة الدينٌية:بور سعيد, نزىة اٞنشتاؽ ُب اخرتاؽ اآلفاؽ

 :ىػ896ت, محّمد بن علي الغرناطي, ابن األزرؽ
. 1ط, كزارة اإلعالـ:العراؽ, علي سامي النشار:ٓنقيق, بدائع السلك ُب طبائع اٞنلك     

ٗناؿ : ٓنقيق, إعتقاد أىل السٌنة: (ق371ت)أبو بكر أحمد بن إبراىيم , اإلسماعيلي
 .ـ1999-ىػ1420, مكتبة دار ابن حـز:الرياض, 1ط, عٌزكف

اٞنغرب ُب ذكر بالد : (ـ1094/ىػ487ت)أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز األندلسي , البكرم
 .(ت.د),القاىرة,دار الكتاب اإلسالمي,إفريقية كاٞنغرب 

ٓنقيق ١نٌمد بن , اٛنامع اٞنسند الٌصحيح: (ق256ت)محمد بن إسماعيل, ايبداصٟ
.  ىػ1422, دار طوؽ الٌنجاة, 1ط, ناصر الٌناصر
جامع مسائل األحكاـ ٞنا "نوازؿ الربزٕب: (ـ1437/ق841ت)أبو القاسم بن أحمد , البرزلي

دار الغرب :بًنكت, 1ط, ٓنقيق ١نٌمد اٜنبيب ىيلة, "نزؿ من القضايا باٞنفتٌن كاٜنٌكاـ
.  ـ2002,االسالمي

, الفقيو كاٞنتفٌقو:(ـ1070/ق462ت)أبي بكر أحمد بن علي بن ثاابت الخطيب, البغدادم
ابن اٛنوزم للٌنشر : اٞنملكة العربٌية السعوديٌة, 1ط, عادؿ بن يوسف العزٌازم: ٓنقيق

. ـ1996-ىػ1417,كالٌتوزيع
, 1ط, ٓنقيق سعد بوفالقة,  الدرٌة اٞنصونة ُب علماء كصلحاء بونة:أحمد بن قاسم, البوني

. ـ2007, منشورات بونة للبحوث كالٌدراسات:عٌنابة
أخبار اٞنهدم بن تومرت كبداية دكلة : (ـ12/ىػ6ؽ)أبو بكر بن علي الّصنهاجي, البيذؽ

.  ـ1971,دار اٞننصور للطٌباعة كالوراقة:الٌرباط, اٞنوٌحدين
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التشٌوؼ إٔب  رجاؿ التصٌوؼ كأخبار أيب العٌباس : أبو يعقوب يوسف بن يحيى, التادلي
الٌدار , مطبعة الٌنجاح اٛنديدة, منشورات كلٌية اآلداب بالٌرباط, 2ط, ٓنقيق أ٘ند الٌتوفيق, الٌسبيت
. ـ1997,البيضاء

اٞننهل الصاُب كاٞنستوَب :(ـ1470/ىػ874ت)أبو المحاسن يوسف جماؿ الدين, ابن تغرم
, -مركز ٓنقيق الٌثرات- مطبعة دار الكتب كالوثائق القومٌية:القاىرة, ١نٌمد ١نٌمد أمٌن:ٓنقيق, بعد الواُب
. ـ1999

ٓنقيق , نيل اإلبتهاج بتطريز الٌديباج:(ـ1626/ىػ1036ت )أحمد بابا الّسوداني,الّتمبكتي
 .ـ1989, منشورات كلٌية الٌدعوة اإلسالمٌية:طرابلس, 1ط,بإشراؼ عبد اٜنميد عبد اهلل اٟنرامة

تقدٙب , الٌنفحة اٞنسكٌية ُب الٌسفارة الرٌتكٌية: (ـ1580/ق988ت)علي بن محمد, الّتمكركتي
.  ـ2002-ىػ1423, اٞنطبعة اٞنلكٌية:الٌرباط, عبد الٌلطيف الٌشاذٕب: كٓنقيق

تاريخ بين  : (ـ1493/ىػ899ت)محّمد بن عبد اهلل بن عبد الجليل التلمساني , التنسي
مؤسسة الوطنٌية , ٓنقيق ١نمود بوعياد, "نظم الدٌر كالعقياف ُب بياف شرؼ بين زياف" زياف ملوؾ تلمساف

 .للكتاب
عقد اٛنماف النفيس ُب ذكر األعياف من : عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد, الّتوجيني
.  ـ2005, دار اٝنليل القاٚني- :اٛنزائر-اٞنسيلة, 1ط, أشراؼ غريس

:  (ـ1328/ق728ت)أحمد بن عبد الحليمتقّي  الّدين أبو العباس , ابن تيمية
  . ػ ق1381 , الرياض, 1 ٓنقيق ابن القاسم, ط, 1ط:- ٠نموع الفتاكل -

دار الوفاء للطٌباعة :مصر- اٞننصورة, عامر اٛنزار كأنور الباز:ٓنقيق, 3ط                    - 
. ـ2005, كالٌنشر كالٌتوزيع

دار , عبد الٌر٘نن بن عبد الكرٙب اليحي: ٓنقيق, الفرقاف بٌن أكلياء الٌر٘نن كأكلياء الٌشيطاف-  
. الفضيلة

اٛنزء , ٓنقيق ٢نتار حسا٘ب, "شرح اٜنلفاكيٌة"فتح مدينة كىراف: أبو زيد عبد الرحمن: الجامعي
تاريخ ٓنرير كىراف من االحتالؿ االسبا٘ب خالؿ القرف الثٌامن عشر اٞنيالدم من "األٌكؿ من كتاب 
. ـ2003, جامعة اٛنزائر, ٢نرب اٞنخطوطات,  "خالؿ ٢نطوطتٌن
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مكتبة دار :القاىرة,  اٞندخل:(ـ1337/ىػ737ت)محمد  بن محمد المالكي, ابن الحاج
. (ت.د), الٌثرات

: (ىػ852ت)شهاب الدين أحمد بن علي العسقالني , ابن حجر
. ـ1993, دار اٛنيل:بًنكت, الٌدرر الكامنة ُب أعياف اٞنائة الثٌامنة- 
, ٛننة إحياء الٌثرات اإلسالمي:القاىرة, ٓنقيق حسن حبشي, إنباء الغمر بأبناء العمر- 
. ـ1969

دار -:لبناف-بًنكت, 1ط, غبطة الٌناظر ُب ترٗنة الٌشيخ عبد القادر ضمن الٌسفينة القادريٌة- 
. ـ2002, الكتب العلمٌية

, 1ط, مرٙب قاسم طويل: ٓنقيق, تاريخ قضاة األندلس: أبو  الحسن الّنباىي األندلسي
.  ـ1995/ ىػ1415, دار الكتب العلمٌية:بًنكت

أ٘ند :ٓنقيق , طبقات اٜنظيكي: (ـ1775/ىػ1189ت)محّمد بن أحمد, الحضيكي
 . ـ2006, مطبعة الٌنجاح اٛنديدة:الٌدار البيضاء, 1ط, بومزكو

, الٌركض اٞنعطار ُب خرب األقطار: (ـ14/ىػ8قرف)محّمد بن عبد المنعم الصنهاجي: الحميرم
 .ـ1984, مكتبة لبناف, 2ط, ٓنقيق إحساف عٌباس

: (ـ1406/ىػ808ت)أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي اإلشبيلي, ابن خلدكف
ديواف اٞنبتدأ كاٝنرب ُب تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الٌشأف "   تاريخ ابن خلدكف-

 .ـ2001, دار الفكر للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:بًنكت, ٓنقيق خليل شحادة كسهيل زكار, "األكرب
 ٓنقيق ١نٌمد بن تاكيت "الٌتعريف بابن خلدكف كرحلتو شرقا كغربا" رحلة ابن خلدكف-  

.  ـ2004,  دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 1ط, الطٌنجي
دار :لبناف-دمشق, 1ط, ١نٌمد مطيع اٜنافظ: ٓنقيق, شفاء الٌسائل كهتذيب اٞنسائل-   

. ـ1996, دار الفكر اٞنعاصر- الفكر
بغية  :(ـ1378/ىػ870ت)أبو زكرياء يحي بن محمد الحضرمي اإلشبيلي , ابن خلدكف

 :الرٌكاد ُب ذكر اٞنلوؾ من بين عبد الواد
 , 1980, اٞنكتبة الوطنٌية: اٛنزائر, عبد اٜنميد حاجيات: ٓنقيق, 1ج -
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 .2007,دار األمل للدراسات كالٌنشر كالٌتوزيع :اٛنزائر, بوزيا٘ب الدراجي: ٓنقيق 2ج -
شركة :اٛنزائر, 1ط, ترٗنة ١نٌمد درٌاج, مذٌكرات خًن الٌدين:بن يعقوب بربركس, خير الّدين

 .ـ2010,األصالة للٌنشر كالٌتوزيع
, ترٗنة كٓنقيق ١نٌمد العريب الزبًنم,  اٞنرآة:(ـ1842ت)حمداف بن عثماف, خوجة

. ـANEP ,2005منشورات :اٛنزائر
ٓنقيق كتقدٙب , الٌثغر اٛنما٘ب ُب ابتساـ الٌثغر الوىرا٘ب: أحمد بن محمد بن سحنوف, الراشدم

 .سلسلة الرٌتاث,  منشورات كزارة الٌتعليم األىلي كالٌشؤكف الٌدينٌية, اٞنهدم البوعبدٕب
: (ـ1126-ىػ520ت)أبو الوليد محّمد بن أحمد بن أحمد القرطبي , ابن رشد الجد

 .ـ1987,دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, اٞنختار بن الطٌاىر الٌتليلي: ٓنقيق, فتاكل ابن رشد
:  (ـ1488/ىػ894ت)محمد األنصارم  التلمساني, الرصاع

نٌخ جديد طبع بعنواف  (1481/ىػ886)األجوبة التونسٌية على األسئلة الغرناطٌية -
دار اٞندار : بًنكت, 1ط, ٓنقيق كدراسة ١نٌمد حسن, حوؿ األندلس كإفريقية قبيل سقوط غرناطة

 ,ـ2007,اإلسالمي
١نمود أبو األجفاف : ٓنقيق,  اٟنداية الشافية الكافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفة الوافية -

 .1993, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1كالطٌاىر اٞنعمورم ط
الٌزىرة : (ـ18/ق12ؽ)محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الجيالني التلمساني, ابن رقّية 

٠نٌلة تاريخ كحضارة , نشره سليم بابا عمر, الٌنائرة فيما جرل ُب اٛنزائر حٌن أغارت عليها جنود الكفرة
 .ـ1967,يوليو, 3عدد, كلٌية اآلداب ,اٞنغرب

تاريخ ٓنرير كىراف من " ضمن , ٓنقيق ٢نتار حسا٘ب,  الٌرحلة القمريٌة:(ـ18/ق12ؽ) ابن زرفة
٢نرب :جامعة اٛنزائر, "االحتالؿ االسبا٘ب خالؿ القرف الثٌامن عشر اٞنيالدم من خالؿ ٢نطوطتٌن

. ـ2003, اٞنخطوطات
١نٌمد : ٓنقيق, تاريخ الٌدكلتٌن اٞنوحديٌة كاٜنفصٌية:(ـ15/ىػ9ؽ)محمد بن إبراىيم , الّزركشي

. ـ1966, اٞنكتبة العتيقة:تونس, 2ط,  ماضور
:  (ـ1494/ىػ899ت)أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي , زّركؽ



قا١ُ٥ املضارصٚ املضادع
 

 

 

231 
 

. ـ1979- ىػ1399, الٌدار العريٌب للكتاب:تونس-ليبيا, ٓنقيق علي خشيم, اإلعانة- 
١نٌمد إدريس : ٓنقيق, "فوائد من كٌناش العارؼ باهلل الٌشيخ أ٘ند زٌركؽ " كٌناشة زٌركؽ  - 

. 2011, دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 1ط,  طٌيب
, دار ابن حـز:بًنكت, 1ط, الٌصادؽ بن عبد الٌر٘نن الغريا٘ب: ٓنقيق,  عٌدة اٞنريد الٌصادؽ -  

2006 ,
الضوء الاٌلمع ألىل : (ـ1514/ىػ902ت)شمس الدين محمد بن عبد الرحمن, الّسخاكم

 .ـ1992, دار اٛنيل :بًنكت, 1ط, القرف الٌتاسع
ٓنقيق , اٛنغرافيا : (ـ1286/ىػ685تت)أبو الحسن علي بن موسى األندلسي ,ابن سعيد 

 .ـ 1982, ديواف اٞنطبوعات اٛنزائريٌة: اٛنزائر, 2ط, إٚناعيل العريب
ة اٜنلل اٞنوشيٌ :  (ـ14/ق8ؽ)أبي القاسم محمد بن أبي العالء الغرناطي العاملي, ابن سماؾ

 .ـ2010, دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 1ط, عبد القادر بوباية:ٓنقيق, ُب ذكر األخبار اٞنرٌاكشٌية
راجعو عبد , اإلعالـ ّنن حٌل مرٌاكش كأغمات من األعالـ: العّباس بن إبراىيم:الّسماللي

.  ـ1993, اٞنطبعة اٞنلكٌية:الٌرباط, 2ط, الوىاب ابن منصور
العقيدة الوسطى : (ـ1489/ىػ895ت)محّمد بن يوسف بن عمر بن شعيب , السنوسي

. (ت.د), دار الكتب العلمٌية:بًنكت, ٓنقيق السٌيد يوسف أ٘ند, كشرحها
شعيب :  ٓنقيق,سًن أعالـ الٌنبالء: (ىػ748ت)شمس الدين محمد بن أحمد, الّذىبي

. ـ1985, مؤٌسسة الٌرسالة: بًنكت, 1ط, األرنؤكط ك١نٌمد نعيم العرقسوسي
١نٌمد : ٓنقيق, دكحة الٌناشر: (ـ16/ق10ؽ)محمد بن عسكر الحسيني , الّشفشاكني

 . ـ1977/ ىػ1397,مطبوعات دار اٞنغرب للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر:الٌرباط, حجي
القوؿ األكسط ُب أخبار بعض :(ـ19/ىػ13ؽ)أحمد بن عبد الّرحمن الّراشدم: الّشقراني

دار الغرب :بًنكت, 1ط, ٓنقيق كتقدٙب ناصر الٌدين سعيدك٘ب, من حٌل باٞنغرب األكسط
 .1991,اإلسالمي

اٛنيش كالكمٌن لقتاؿ : (ـ1523/ىػ929ت)أبو عبد اهلل محمد المغراكم الوىراني, شقركف
 .ـ1992, دار الٌصحابة للٌثرات:طنطا, 1ط, من كٌفر عاٌمة اٞنسلمٌن



قا١ُ٥ املضارصٚ املضادع
 

 

 

232 
 

 األدلة البينة النورانية ُب مفاخر الٌدكلة :(ـ15/ىػ9ؽ)محّمد بن أحمد التونسي, الشماع
. 1984, الٌدار العربٌية للكتاب:تونس, ٓنقيق الطٌاىر بن ١نٌمد اٞنعمورم, اٜنفصٌية

: (ـ1495/ىػ901ت)محمد بن سعيد  األندلسي التلمساني, صعدابن 
, 1ط, ١نٌمد أ٘ند الٌديباجي, الٌنجم الثٌاقب فيما ألكلياء اهلل من مفاخر اٞنناقب -

 .2011,دار صادر:بًنكت
,  1ط, ٪نٍن بوعزيز: ٓنقيق,   ركضة الٌنسرين ُب الٌتعريف باألشياخ األربعة اٞنتأٌخرين -

 . ANEPمنشورات :اٛنزائر
مفاكهة اٝناٌلف : (ـ1546/ق953ت)شمس الدين محمد بن علي الصالحي, ابن طولوف
 .ـ1998, دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 1ط, كضع حواشيو خليل اٞننصور,ُب حوادث الٌزماف

نشره بلهامشي بن , القوؿ األعم ُب بياف أنساب قبائل اٜنشم: بن المختار الغريسي, الطّيب
مطبعة ابن :تلمساف, ٠نموع الٌنسب كاٜنسب كالفضائل كالٌتاريخ كاألدب"بكارة ضمن كتاب

  .ـ1961,خلدكف
جٌنة الٌرضا ُب الٌتسليم ٞنا قٌدر اهلل : ( ىػ857ت)أبو يحي بن محمد الغرناطي: ابن عاصم

. ـ1989, دار البشًن:عماف, صالح جرٌار:ٓنقيق, كقضى
أيب :ٓنقيق , كتاب جامع بياف العلم كفضلو: (/ ق463ت)أبو عمر يوسف : ابن عبد البر

 . ـ1994,دار ابن اٛنوزم- :السعوديٌة-الذٌماـ, 1ط, األشباؿ الزىًنم
١نٌمد : ٓنقيق,  تذكرة احملسنٌن بوفاة األعياف كحوادث الٌسنٌن:عبد الكريم بن المجدكب

. مطبوع ضمن موسوعة أعالـ اٞنغرب, حجي
دار :بًنكت, 1ط, ٓنقيق أبو القاسم سعد اهلل, تاريخ العدكا٘ب: محمد بن محمد, العدكاني

. ـ1996, الغرب اإلسالمي
  :البياف اٞنغرب ُب أخبار األندلس كاٞنغرب:المّراكشي, ابن عذارل

 .1929, دار الٌثقافة:بًنكت, كوالف كليفي بركفنساؿ.س.ج, ٓنقيق , 3ج -
.   ـ1967,دار الٌثقافة:بًنكت, إحساف عباس: ٓنقيق, 4 ج -
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بياف غربة اإلسالـ بواسطة صنفٌن من : (ـ1512/ ق917ت)علي بن ميموف المغربي 
, 1ط, ٓنقيق حكيمة شامي, اٞنتفٌقهة كاٞنتفٌقرة من أىل مصر كالٌشاـ كما يليها من بالد األعاجم

 .ـ2007/ ىػ1428, دار الكتب العلمٌية:بًنكت
, الذيل كالتكملة: (ـ1303/ىػ703)أبو عبد اهلل محمد األكسي: ابن عبد الملك المّراكشي

 .ـ1984, مطبوعات أكاد٬نٌية اٞنملكة اٞنغربٌية, ٓنقيق ١نٌمد بن شريفة, السفر الثامن
فريدة منسٌية ُب حاؿ دخوؿ الرٌتؾ بلد قسنطينة "تاريخ قسنطينة: محّمد الّصالح: العنترم

دار البصائر للٌنشر -:اٛنزائر-حسٌن دام, ٪ني بوعزيز: ٓنقيق, "كاستيالئهم عليها تاريخ قسنطينة
 .2009, كالٌتوزيع

دار بوسالمة :تونس, ١نٌمد الزٌاىرم: ٓنقيق, الفهرس: أبو عبد اهلل محّمد بن أحمد, ابن غازم
. للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع

 عنواف الٌدراية فيمن :  (ـ1304/ىػ704ت)أبو العباس أحمد بن أحمد البجائي:الغبريني
منشورات دار اآلفاؽ : بًنكت, 2ط, ٓنقيق عادؿ نويهض, عرؼ من العلماء ُب اٞنائة الٌسابعة ببجاية

 .ـ1979, اٛنديدة
نشره بلهامشي بن بكارة ضمن ,  شرح منظومة بغية الطٌالب:محمد بن أحمد, الغريسي

 .ـ1961,مطبعة ابن خلدكف:تلمساف, ٠نموع الٌنسب كاٜنسب كالفضائل كالٌتاريخ كاألدب"كتاب
دار :القاىرة,  إحياء علـو الٌدين:(ـ1112/ق505ت)أبو حامد محمد بن محمد: الغزالي

. (ت.د), الٌشعب
مطبوع , ٓنقيق ١نٌمد حجي, تذكرة احملسنٌن بوفاة األعياف كحوادث الٌسنٌن:عبد الكبير, الفاسي

 .ضمن موسوعة أعالـ اٞنغرب 
مسالك األبصار ك٣نالك :  (ـ1348/ىػ749ت)أحمد بن يحي العمرم , ابن فضل اهلل

 .ـ1988,أٞنانيا:منشورات معهد تاريخ العلـو العربٌية اإلسالمية جامعة فرانكفورت , األمصار
منشور اٟنداية : (ـ1662/ق1073ت)عبد الكريم بن محمد التميمي القسنطيني , الفكوف

دار الغرب :بًنكت, 1ط, أبو القاسم سعد اهلل: ٓنقيق, ُب كشف حاؿ من اٌدعى العلم كالوالية
. ـ1987,اإلسالمي
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, اإلكليل كالٌتاج ُب تذييل كفاية احملتاج: (ـ1773/ىػ1187)محّمد بن الطّيب, القادرم
 .ـ2009, اٛنمعٌية اٞنغربٌية للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر: الٌرباط, دراسة كٓنقيق مارية دادم

 :(ـ1616/ىػ1025ت)أبو العباس أحمد بن أبي العافية المكناسي, ابن القاضي
 .مكتبة دار الٌثرات:القاىرة, ٓنقيق ١نٌمد األ٘ندم أبو الٌنور, درٌة اٜنجاؿ ُب غرة أٚناء الٌرجاؿ- 
, ١نٌمد حجي: ٓنقيق, "موسوعة أعالـ اٞنغرب"ضمن ,  الفوائدلقط الفرائد من لفاظة حيقىقً - 

. دار الغرب اإلسالمي:ب يركت,1ط
 اٞنعونة على مذىب عآب :(/  ق422ت)أبو محّمد عبد الوّىاب علي بن نصر, القاضي

. ـ1998, دار الكتب العلمٌية:بًنكت, 1ط, ١نمد حسن الشافعي: ٓنقيق, اٞندينة
 توشيح الٌديباج كحلية :(ـ1599/ىػ1008ت)بدر الدين محّمد بن يحيى , القرافي

. 2004, مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية:القاىرة, 1ط, علي عمر: ٓنقيق, االبتهاج
, ١نٌمد حجي: ٓنقيق,   الذخًنة:(ـ1285/ىػ684)شهاب الّدين أحمد بن إدريس, القرافي

 . ـ1994, دار الغرب اإلسالمي: بًنكت, 1ط
ٕنهيد  " رحلة القلصادم :(ـ1486/ىػ891ت)أبو الحسن علي القرشي البسطي, القلصادم

الٌشركة الٌتونسٌية :تونس, ١نٌمد أبو األجفاف: ٓنقيق, "الطٌالب كمنتهى الرٌاغب إٔب أعلى اٞننازؿ كاٞنناقب
 .ـ1978, للٌتوزيع

نظم :(ـ13/ىػ7قرف)أبو محمد حسن بن علي بن محمد الكتامي المراكشي, ابن القطاف
دار الغرب : بًنكت ,2ط, ٓنقيق ١نمود علي مٌكي, اٛنماف لرتتيب ما سلف من أخبار الٌزماف

 . ـ1990,اإلسالمي
 :  (ـ1408/ىػ810ت)أحمد بن الحسن القسنطيني, ابن قنفذ

, ١نٌمد الٌشاذٕب الٌنيفر كعبد اجمليد الرٌتكي:ٓنقيق, الفارسية ُب مبادئ الٌدكلة اٜنفصٌية -
 .ـ1968 ,الٌدار التونسٌية للٌنشر:تونس

منشورات اٞنركز اٛنامعي للبحي :الٌرباط, نشره ١نٌمد الفاسي كأدكلف فور, أنس الفقًن كعٌز اٜنقًن- 
 .ـ1965, العلمي
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إعالـ اٞنوٌقعٌن عن رٌب : (ـ1350/ىػ751ت)شمس الدين أبي عبد اهلل: ةابن قيم الجوزمّ 
دار ابن اٛنوزم للٌنشر :اٞنملكة العربٌية الٌسعوديٌة , 1ط, ٓنقيق مشهور بن حسن آؿ سلماف, العاٞنٌن
. ىػ1423, كالٌتوزيع

سلوة األنفاس ك١نادثة األكياس ّنن أقرب من العلماء كالٌصلحاء :محّمد بن جعفر , الكتاني
. اٞنوسوعة الكتانٌية لتاريخ فاس, ٓنقيق ١نٌمد ٘نزة الكتا٘ب, بفاس

, عآب اٞنعرفة للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, 1ط, زىرة البستاف ُب دكلة بين زياف:مؤّلف مجهوؿ
. ـ2011

تسليم غرناطة كنزكح األندلسٌيٌن إٔب "نبذة العصر ُب أخبار ملوؾ يب نصر: مؤّلف مجهوؿ
 .2002, مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية:بور سعيد , 1ط, ٓنقيق الفريد البستا٘ب, "اٞنغرب

منشورات اٛنمعٌية , ترٗنة ١نٌمد حجي كآخركف , إفريقيا: (ـ16/ق10ؽ)مارموؿ كربخاؿ 
. ـ1984, مكتبة اٞنعارؼ: الٌرباط, اٞنغربٌية للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر اٞنغرب

الٌدرر اٞنكنونة ُب نوازؿ : (ـ1479/ق883ت)أبو زكريا يحي المغيلي التلمساني , المازكني
 .ـ2004, ٢نرب اٞنخطوطات:جامعة اٛنزائر, ٓنقيق حسا٘ب ٢نتار, مازكنة

, طبعة حجريٌة, األنس اٛنليل بتاريخ القدس كاٝنليل: الحنبلي أبو اليمن القاضي, مجير الّدين
 .مصر 

ٓنقيق , اٞنعجب ُب تلخيخ أخبار اٞنغرب: (ـ1347/ق647ت)عبد الواحد, المّراكشي
. اجمللس األعلى للٌشؤكف اإلسالمٌية: اٛنمهوريٌة العربٌية اٞنٌتحدة, ١نٌمد سعيد العرياف
:  (ـ1379/ىػ781ت)أبو عبد اهلل محمد التلمساني الخطيب, ابن مرزكؽ

, ماريا خيسوس بيغًنا, دراسة كٓنقيق, اٞنسند الصحيح اٜنسن ُب مآثر موالنا أيب اٜنسن- 
 .ـ1981,الٌشركة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر

–منشورات كزارة األكقاؼ كالٌشؤكف الٌدينٌية , 1ط, ٓنقيق سلول الزٌاىرم, اٞنناقب اٞنرزكقية- 
 .ـ2008, مطبعة الٌنجاح اٛنديدة: الٌدار البيضاء, اٞنملكة اٞنغربٌية
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 البستاف ُب ذكر العلماء :(ـ17/ىػ11ؽ)محمد بن محمد المليتي التلمساني, ابن مريم
, مكتبة الٌرشاد للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, 1ط,  عبد القادر بوباية:ٓنقيق, كاألكلياء بتلمساف

2011. 
ٓنقيق , طلوع سعد الٌسعود ُب أخبار كىراف كاٛنزائر كاسبانيا كفرنسا: األغا بن عودة, المزارم

. ـ1990, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, ٪ني بوعزيز:
, تونس, 2ط, اٝنالصة النقٌية ُب أمراء إفريقية: أبو عبد اهلل الشيخ محمد الباجي, المسعودم

 . ق1323
ٓنقيق , صحيح مسلم:(ىػ261ت)أبو الحسين بن الحجاج القشيرم النيسابورم , مسلم

 .دار إحياء الٌثرات:بًنكت, ١نٌمد فؤاد عبد الباقي
 هبجة الٌناظر ُب أخبار الٌداخلٌن ٓنت كالية االسبانيٌن بوىراف من :عبد القادر, المشرفي

 .ـ1972, دار اٜنياة: بًنكت, ١نٌمد بن عبد الكرٙب:ٓنقيق , األعراب كبين عامر
تقييدات ابن اٞنفيت ُب :(ـ1753/ق1166ت بعد)حسين بن رجب شاكش: ابن المفتي

. ـ2009, بيت اٜنكمة: اٛنزائر-العلمة, 1ط, فارس كعواف: ٗنع, تاريخ باشوات اٛنزائر كعلمائها
: (ـ1631/ىػ1041ت)أبو العباس أحمد القرشي التلمساني, المقرم

مطبعة ٛننة :القاىرة, فكمصطفى السٌقا كآخر:ٓنقيق , أزىار الرياض ُب أخبار عياض -
 .1939, الٌتأليف كالطٌباعة كالٌنشر

دار :بًنكت, ٓنقيق إحساف عٌباس, نفح الطٌيب من غصن األندلس الٌرطيب -
 .ـ1988 - 1408,صادر

  :(ىػ758ت)أبو عبد اهلل محمد بن محمد ,المقرم

 .مركز إحياء الثرات اإلسالمي, مكة اٞنكرمة, أ٘ند بن عبد اهلل بن عبد اٜنميد: ٓنقيق, القواعد
درر : (ـ1442/ىػ845ت)تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر البعلبكي , المقريزم

, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, 1ط, ٓنقيق ١نمود اٛنليلي, العقود الفريدة ُب تراجم األعياف اٞنفيدة
.  ـ2002-ىػ 1423

 : (ىػ909ت)محمد بن عبد الكريم, المغيلي
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اٜنضارة العربٌية كالٌتأثًن األكريب ُب إفريقيا الغربٌية , عبد القادر زباديٌة: ٓنقيق, أجوبة األسقيا -
. ـ1989, اٞنؤٌسسة الوطنٌية للكتاب:اٛنزائر, دراسات كنصوص, جنوب الٌصحراء

دار :بًنكت, 1ط, أيب بكر ضيف اٛنزائرم: ٓنقيق, لٌب الٌلباب ُب رٌد الفكر إٔب الٌصواب - 
 .ـ2006, ابن حـز

, 1ط, ١نٌمد خًن رمضاف يوسف: ٓنقيق, تاج الٌدين فيما ٩نب على اٞنلوؾ كالٌسالطٌن- 
. ـ1994, دار ابن حـز:بًنكت

اٞنواىب : (ـ1492/ق897ت بعد)أبو عبد اهلل محّمد بن عمر التلمساني , الماللي
 . ـ2011,دار كردادة للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, ٓنقيق عاٌلؿ بوربيق, القٌدكسٌية ُب اٞنناقب السنوسٌية

مشاىدات كأخبار : (ـ1514/ىػ920ت)عبد الباسط بن خليل الشيخي الحنفي , الملطي
عمر عبد :ٓنقيق, عبد الباسط الظٌاىرم من خالؿ ٢نطوطو الٌركض الباسم ُب حوادث العمر كالرٌتاجم

  .146-111ص ص, ـ2011شتاء, 17عدد, ٠نٌلة الٌتاريخ العريب, الٌسالـ تدمرم
دار :الٌرباط, ١نٌمد حٌجي:ٓنقيق ,  فهرسة اٞننجور:أحمد  بن علي بن عبد الرحمن, المنجور

 .ـ1976, الغرب للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر
دار : القاىرة, لساف العرب :(ـ1311/ىػ711ت)محمد بن مكـر  اإلفريقي , ابن منظور

 .ـ1119,عبد اهلل علي الكبًن كآخركف: ٓنقيق, اٞنعارؼ
تقدٙب ,  الٌتحقة اٞنرضٌية ُب الٌدكلة البكداشٌية ُب بالد اٛنزائر احملمٌية:محمد الجزائرم, ابن ميموف

. ـ1972,  الٌشركة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, 1ط, كٓنقيق ١نٌمد بن عبد الكرٙب
: (ـ1823/ق1238ت)أبي راس المعسكرم, الّناصرم

كلٌية :كىراف, رسالة دكتوراه, ١نٌمد بوركبة:دراسة كٓنقيق, عجائب األسفار كلطائف األخبار- 
. ـ2008-2007, العلـو اإلنسانٌية كاٜنضارة اإلسالمٌية

دار صنٌن :ليبيا, 1ط, ٓنقيق سليمة بنعمر, اٜنلل السندسٌية ُب شأف كىراف كاٛنزيرة األندلسٌية- 
. ـ2002-ىػ1370, للطٌباعة كالٌنشر
: ٓنقيق كتعليق, االستقصا ألخبار دكؿ اٞنغرب األقصى: أبو العباس أحمد بن خالد, الّناصرم

 . ـ1954, دار الكتاب: الٌدار البيضاء, أ٘ند الٌناصرم كجعفر الٌناصرم
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, إكماؿ اإلكماؿ :(ىػ629: المتوفى)محمد بن عبد الغني بن نقطة الحنبلي البغدادم 
 .ىػ1410, 1جامعة أـ القرل, ط:مٌكة , عبد القيـو عبد رب النيب. د: ٓنقيق

ّناية األرب ُب فنوف : (ـ1333/ق733ت)أحمد بن عبد الوىاب بن محمد, الّنويرم
. ـ2004, دار الكتب العلمٌية: بًنكت, 1ط, ٓنقيق عبد اجمليد ترحيين, األدب

ثبت أيب جعفر أ٘ند بن علي (: ـ1532/ىػ938)أبو جعفر أحمد بن علي, الوادم آشي
, منشورات اٛنمعٌية اٞنغربٌية للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر, عبد اهلل العمرا٘ب: ٓنقيق, البلوم الوادم آشي

 .ـ1983
نزىة األنظار ُب فضل علم الٌتاريخ : (ـ1779/ق1193ت)الحسين بن محمد , الورتيالني

. ـ1908, مطبعة فونتانا:اٛنزائر, ١نٌمد بن أيب شنب:ٓنقيق , كاألخبار
 كصف :(ـ1559/ىػ957توفي بعد )الحسن بن محمد  المعركؼ بليوف األفريقي, الوزاف

, منشورات اٛنمعٌية اٞنغربيٌية للٌتأليف كالرٌتٗنة كالٌنشر , 2ط, ترٗنة ١نٌمد حجي ك١نٌمد األخضر, إفريقيا
 .ـ1983, دار الغرب االسالمي: بًنكت

: (ـ1508/ق914ت)أحمد بن يحيى التلمساني, الونشريسي
طبع بإشراؼ ١نٌمد , اٞنعيار اٞنعرب كاٛنامع اٞنغرب عن فتاكم أىل إفريقية كاألندلس كاٞنغرب- 

. ـ1981, دار الغرب اإلسالمي:بًنكت, حجي
عبدر الر٘نن : ٓنقيق, ئق بآداب اٞنوٌثق كأحكاـ الوثائقالاٞننهج الفائق كاٞننهل الرائق كاٞنعىن اؿ -

, 1ط, دار البحوث للدراسات اإلسالمية كإحياء الثرات: اإلمارات العربية اٞنتحد, بن ٘نود األطـر
2005, 

. مطبوع ضمن موسوعة أعالـ اٞنغرب, ١نٌمد حجي :ٓنقيق , كفيات الونشريسي- 
, نشر كتعليق ١نٌمد األمٌن بلغيي, الواليات كمناصب اٜنكومة اإلسالمٌية كاٝنطط الشرعٌية- 

. (ت.د),  اٛنزائر, مطبعة الفوميك 
حسٌن مؤنس  : ٓنقيق, "أسىن اٞنتاجر ُب بياف أحكاـ من غلب على كطنو الٌنصارل كٓب يهاجر- 
 .ـ1996, مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية:بور سعيد
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ٓنقيق , إبطاؿ الٌتأكيالت ألخبار الٌصفات:(ق458ت)محمد بن الحسين الفراء , أبو يعلى
. دار إيالؼ الدكلٌية للٌنشر كالٌتوزيع:الكويت, أيب عبد اهلل ١نٌمد بن ٘ند اٜنمود الٌنجدم
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المصادر بالّلغة األجنبّية  - ب
-Diego de Haedo  : Histoire des rois d’Alger ,Traduirt de  

Grammon, Alger:Grand-Alger-livres, 2004,. 
-Diego de Haedo  :Topographie et histoire générale 

d’Alger  ,"la vie à Alger au seizième siècle,Traduir par  
Berbrugger et Monnereau , Alger: Grand-Alger -livres , 2004. 

- Mantran Robert: La description des côtes de l'Algérie 
dans le Kitab-i Bahriye de Pirî Reis, Revue de l'Occident 
musulman et de la Méditerranée, N°15-16, 1973 ,P163-164. 

 
: المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بالّلغة العربّية - ت

, 1ط, "دخوٟنا رجاٟنا تطٌورىا كمقف الٌناس منها"األشعرية ُب اٞنغرب : إبراىيم التهامي
 .ـ2006, دار قرطبة للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر

قراءة ُب تاريخ اٞنغرب عرب ٙنسة –أطوار العالقات اٞنغربٌية العثمانٌية : إبراىيم شحاتة حسن
. ـ1981,منشأة اٞنعارؼ, اإلسكندريٌة, (ـ1947-1510 )قركف

" ,األكلياء–الذىنٌيات -اجملتمع" اٞنغرب كاألندلس ُب عصر اٞنرابطٌن: إبراىيم القادرم بوتشيش
 .1993, دار الطٌليعة للطٌباعة كالٌنشر:بًنكت, 1ط

دار قتيبة للطٌباعة كالٌنشر :بًنكت, 1ط,  اٞندرسة الظٌاىريٌة باٞنشرؽ كاٞنغرب:أحمد بكير محمود
 .1990, كالٌتوزيع

: أحمد توفيق المدني
 .1984,اٞنكتبة الوطنٌية للكتاب: اٛنزائر, كتاب اٛنزائر- 
, 1ط,  ـ1792-1492حرب الثالٖنائة سنة بٌن اٛنزائر كإسبانيا ,  أ٘ند توفيق اٞند٘ب-

 .الٌشركة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر
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اإلطار اٞنعرُب كالٌتعامل مع –الفقيو اٞنصلح ١نٌمد بن عبد الكرٙب اٞنغيلي : أحمد الحمدم
. ـ2012, اٛنزائر, مكتبة الٌرشاد للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع, 1ط, -اٞنكانٌية

, اٞنؤٌسسة العربٌية للٌدراسات كالٌنشر:بًنكت, 2ط, ١ننة العرب ُب  األندلس: أسعد حومد
 .348ص, 1988

, ىديٌة العارفٌن أٚناء اٞنؤٌلفٌن كآثار اٞنصٌنفٌن من كشف الظٌنوف: إسماعيل باشا البغدادم
 .ـ1982, دار الفكر:القاىرة

: اٛنزائر,2ط,عبد الٌر٘نن األخضرم العآب الٌصوُب الذم تفٌوؽ ُب عصره: بوزياني الّدراجي
BLED EDITION,2009ـ. 

, رسالة ماجستًن, مالمح الفكر السياسي عند أ٘ند بن ٪نٍن الونشريسي: بوعمود أحمد 
 .ـ2010-2009, قسم الٌتاريخ: جامعة كىراف

, ابن يوسف السنوسي ُب الٌذاكرة الشعبٌية كُب الواقع: جماؿ الّدين بوقلي حسن
. ـANEP ,2003منشورات :اٛنزائر

اٞنؤٌسسة : اٛنزائر ,1830-1500نصوص ككثائق ُب تاريخ اٛنزائر اٜنديي : جماؿ قناف
. ـ1987,اٛنزائريٌة للطٌباعة 

 , 1ط, ترٗنة كتعليق أبو القاسم سعد اهلل, 1830-1500 اٛنزائر كأكربا :ككلف.ب.جوف
 .ـ2009, عآب اٞنعرفة:اٛنزائر

صفحة مشرقة  من تاريخ اٞنغرب ُب العصور "قياـ دكلة اٞنرابطٌن : حسن أحمد محمود
. (ت.د), دار الفكر العريب:القاىرة, "الوسطى

بور , 1ط, سبع كثائق جديدة عن دكلة اٞنرابطٌن كأٌيٌامهم ُب األندلس: حسين مؤنس
 ـ2000/ ىػ1420,مكتبة الٌثقافة الٌدينٌية للٌنشر كالٌتوزيع:سعيد

, 1ط, (ىػ6-5)األزمة العقيديٌة بٌن األشاعرة كأىل اٜنديي خالؿ القرنٌن: خالد كبير عالؿ
 .ـ2005, دار اإلماـ مالك:البليدة

, 1ط, ترٗنة ٠نٌمد األرناؤكط, تاريخ الٌدكلة العثمانٌية من الٌنشوء إٔب اال٥ندار: خليل إينالجيك
 . ـ2002, دار اٞندار اإلسالمي:بًنكت
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. ـ2002مام , 15ط, دار العلم للماليٌن:بًنكت, األعالـ: خير الّدين الّزركلي
منشورات كلٌية : الٌرباط, 1ط, "تاريخ كأدب الٌنوازؿ: الجمعّية المغربّية للبحث الّتاريخي

 .ـ1995, اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالٌرباط
 .الٌشركة الوطنٌية للٌنشر كالٌتوزيع:اٛنزائر, 2ط, اٞنغرب العريب تار٫نو كثقافتو: رابح بونار

العهد اإلسالمي من الفتح إٔب بداية اٜنكم –اٛنزائر ُب الٌتاريخ: رشيد بوركيبة كآخركف
. ـ1984,اٞنؤٌسسة الوطنٌية للكتاب:اٛنزائر, -العثما٘ب

دار :بًنكت, 1ط, ترٗنة ٘نٌادم الٌساحلي, تاريخ إفريقية ُب العهد اٜنفصي:  ركبار برنشفيك
 .ـ1988,الغرب اإلسالمي

, عبد القادر البحراكم: ترٗنة كٓنقيق كتعليق, الفرؽ الٌصوفٌية ُب اإلسالـ : سبنسر ترمنجهاـ
 . ـ1997,دار الٌنهضة العربٌية للطٌباعة كالٌنشر, 1ط

مكتبة :الرياض, 1ط, الٌشيخ عبد القادر اٛنيال٘ب كآراؤه االعتقاديٌة كالٌصوفٌية: سعيد بن مسفر
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كلٌية اآلداب كالعلـو :جامعة سيدم بلعٌباس,رسالة ماسرت , (اٛنزائر العثمانٌية)الٌتواصل

 .ـ2012 -2011,اإلنسانية
اٞننهج الٌدعوم لإلماـ اٞنغيلي من خالؿ الٌرسائل اليت بعثها للملوؾ : حاج أحمد نور الّدين

, كلٌية العلـو اإلجتماعٌية كالعلـو اإلسالمٌية- :باتنة- جامعة اٜناج ٝنضر, ماجستًن, كاألمراء كالعلماء
. ـ2010-2011

ـ إٔب 16-ىػ10األسر احمللٌية اٜناكمة ُب بايلك الٌشرؽ اٛنزائرم من القرف : جميلة معاشي
قسم الٌتاريخ , جامعة األمًن عبد القادر: قسنطينة, ماجستًن, سياسٌية–دراسة اجتماعٌية , ـ19ىػ13

 .ـ1990-1991
ىػ 9ىػ إٔب ّناية ؽ3البيوتات األندلسٌية ُب اٞنغرب األكسط من ّناية القرف : رفيق خليفي

. جامعة األمًن عبد القادر: قسنطينة, ماجستًن, ـ2008- 2007,
 بٌن اإلسالمي السياسي النظاـ بناء ُب العريب اٞنغرب فقهاء  جهود:سليماف كلد خساؿ             

.كلية العلـو اإلسالمية, جامعة اٛنزائر, أطركحة دكتوراه, (ق 922  - 633)سنة
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االحتالؿ االسبا٘ب األٌكؿ لوىراف كانعكاساتو االجتماعٌية كالسياسٌية  :سيد أحمد بلبورم
 .ـ1985 ,جامعة كىراف,  رسالة ماجستًن ,كاالقتصاديٌة

-2006, ـ كتأثًناتو اإلقليمٌية كالدكلٌية1541الٌتحالف األكريب ضٌد اٛنزائر عاـ : صالح حيمر
 .كلٌية اآلداب كالعلـو اإلنسانٌية, جامعة اٜناج ٝنضر:باتنة, رسالة ماجستًن, 2007

, ( ـ1554-1236/ىػ962-633)السياسية الٌتعليمٌية للٌدكلة الزيانٌية : عبد الجليل قرباف
 .ـ2004-2003, قسنطينة, جامعة منتورم, ماجستًن

- ثقافٌية , اجتماعٌية, عمرانٌية , دراسة سياسية – تلمساف ُب العهد الزيا٘ب : عبد العزيز الفاللي
 .ـ1996-1995, جامعة األمًن عبد القادر: قسنطينة, أطركحة دكتوراه, 

كنتائجها اٜنضاريةخالؿ  (اٛنزائر)ىجرة األندلسيٌن إٔب اٞنغرب األكسط : عبد المجيد قّدكر
. جامعة األمًن عبد القادر: قسنطينة, شهادة ماجستًن, القرنٌن الٌسادس عشر كالٌسابع عشر اٞنيالديٌن 

انتشار ظاىرة األكقاؼ ُب اٞنغرب اإلسالمي ما بٌن القرنٌن الٌسابع كالٌتاسع : عبيد بوداكد
أطركحة دكتوراه ُب الٌتاريخ , ق ك االجتماعيةكدكرىا ُب اٜنياة االقتصادمٌ  (ـ15-13ؽ)اٟنجرٌيٌن 
 .ـ2006-2005,كلٌية العلـو اإلنسانية كاٜنضارة اإلسالمٌية:جامعة كىراف, الوسيط

,  ىػ10-ىػ7اٜنركة العلمٌية كبيوتات العلماء ُب مدينة قسنطينة من القرف : عالؿ بن عمر
 .ـ2011-2010, جامعة األمًن عبد القادر:قسنطينة, ماجستًن

:  عمر بلبشير
ىػ إٔب ّناية 6مرجعٌية اإلحياء كإشكالٌية اٜنكم ُب تاريخ اٞنغرب اإلسالمي من بداية ؽ -

قسم ,كلٌية العلـو اإلنسانٌية كاٜنضارة اإلسالمٌية : جامعة كىراف, رسالة ماجستًن, ـ14-12/ىػ8ؽ
. ـ2002-2001,الٌتاريخ كاآلثار

جوانب من اٜنياة االجتماعية كاالقتصادية كالفكريٌة ُب اٞنغربٌن األكسط كاألقصى من  -
كلٌية :جامعة كىراف, أطركحة دكتوراه, ـ من خالؿ كتاب اٞنعيار للونشريسي15-12/ىػ9 إٔب 6القرف 

 .ـ2010 -2009,قسم الٌتاريخ كاآلثار, العلـو اإلنسانٌية كاٜنضارة اإلسالمٌية
-479)الٌسلطة كاٞنتصٌوفة ُب األندلس عهد اٞنرابطٌن كاٞنوٌحدين : فاطمة الّزىرة جدك

 . ـ2008 -2007,جامعة منتورم: قسنطينة, رسالة ماجستًن, (ـ1238-1086/ىػ635
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رسالة , سياسة خًن الٌدين ُب مواجهة اٞنشركع االسبا٘ب الحتالؿ اٞنغرب األكسط: كليل صالح
 . ـ2007 -2006, باتنة, جامعة العقيد اٜناج ٝنضر, كلٌية اآلداب كالعلـو اإلنسانٌية, ماجستًن

العلـو الدينٌية ُب بالد اٞنغرب األكسط خالؿ القرف الٌتاسع اٟنجرم اٝنامس : محّمد بوشقيف
, كلٌية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعٌية:جامعة تلمساف, رسالة ماجستًن, عشر ميالدم

. ـ2003-2004
, ـ 1520-1192/ىػ927-588,  اجملاعات كاألكبئة ُب اٞنغرب األكسط:مزدكر سمية

.  ـ2009-2008, قسنطينة, جامعة منتورم, ماجستًن
من خالؿ سجالت  (ـ1830-ـ1700) طائفة اليهود ّنجتمع مدينة اٛنزائر:نجول طوباؿ

-2004, كلٌية العلـو اإلنسانٌية كاالجتماعية:جامعة اٛنزائر, رسالة ماجستًن, احملاكم الشرعٌية
 .ـ2005

الفكر السياسي عند الٌشيخ اٞنغيلي كدعوتو اإلصالحٌية بتوات كالٌسوداف : ياسين شبايبي
كلٌية العلـو اإلنسانٌية : جامعة كىراف, رسالة ماجستًن, (ـ1503-1465/ىػ909-870)الغريب

.  ـ2007, كاٜنضارة اإلسالمٌية
 

المقاالت  - ح
, اٛنزائر, األصالة, ـ1554-1530,  تلمساف بٌن الزيانيٌن كالعثمانٌيٌن:أحمد توفيق المدني

 .ـ1975,  أكت–جويلية ,  4السنة ,  26: ع
 :بوداكد عبيد

اجملٌلة اٛنزائريٌة , تقدٙب ٢نطوط كتاب ُب صلحاء كادم شلف ٞنوسى بن عيسى اٞنازك٘ب- 
. ـ2008, 5:ع, جامعة كىراف ,٢نرب ٢نطوطات اٜنضارة االسالمٌية  ,للمخطوطات

قراءة ُب العالقة بٌن صوفٌية كفقهاء اٞنغرب األكسط ما بٌن القرنٌن الٌسابع كالٌتاسع اٟنجريٌن  - 
. 62-57ص,  ـ2011سنة, 1ع,٢نتربالبحي الٌتار٫ني: كىراف, عصور اٛنديدة, (ـ15-13ؽ)

 , ٠نٌلة اآلداب كالعلـو اإلنسانية, االعتداء على األحباس ٧ناذج من تاريخ اٞنغرب اإلسالمي - 
ـ 2010 , 11عدد, جامعة األمًن عبد القادر : قسنطينة
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دفٌن كادم شلف كالٌتعريف  (ىػ923-828 ) ١نٌمد أبو عبد اهلل اٞنغوفل:حمدادك بن عمر
٢نرب : جامعة كىراف, اجملٌلة اٛنزائريٌة للمخطوطات, بتأليفو فلك الكواكب كسٌلم الٌرقيا إٔب اٞنراتب
. ـ2008 , 5:ع, ٢نطوطات اٜنضارة اإلسالمٌية ُب مشاؿ إفريقيا

 رسالة اإلماـ  أيب العٌباس أ٘ند بن أيب ٗنعة اٞنغراكم مفيت الديار الوىرانٌية ُب :حّسوني أبو بكر
٢نرب : جامعة كىراف, اجملٌلة اٛنزائريٌة للمخطوطات, القرف العاشر ألىل األندلس زماف احملن دراسة كتعليق

. 2010, 7عدد, ٢نطوطات اٜنضارة اإلسالمٌية
جامعة , ٠نٌلة اٜنضارة اإلسالمية- أسبابو كنتائجو-  الٌصراع العسكرم الزيا٘ب اٞنريين:خالد بلعربي

. ـ1431/2010,شعباف , 14:ع,دار الغرب للٌنشر كالٌتوزيع:كىراف
مام جواف , الٌسنة الثٌانية , 8:ع, األصالة,  مدينة اٛنزائر تار٫نها كحياهتا الٌثقافٌية :رابح بونار

1972 .
٠نٌلة اآلداب ,   كاقع اليهود ُب اٞنغرب األكسط من خالؿ الٌنصوص الفقهٌية اٞنالكٌية:سناء عطابي

. ـ2011, 12:ع, جامعة األمًن عبد القادر, كالعلـو اإلنسانية
٠نٌلة اٜنضارة : كىراف, مشاىًن فقهاء مشذالة تراٗنهم كمكانتهم العلمٌية:  سلطاني الجياللي

. ـ2007ديسمرب9, 13:ع,اإلسالمية
 :الطّاىر بونابي

طريقة أ٘ند بن يوسف اٞنليا٘ب الرٌاشدم بٌن ثنائٌية التصٌوؼ العرفا٘ب السيٌن كالٌطريقة الصوفٌية  - 
, 6العدد , ٠نٌلة الٌدراسات كالبحوث ُب اجملتمع كالٌتاريخ, اٞنواقف, ـ16-15/,ىػ10-9اإلصالحٌية ؽ

. 2011 ديسمرب 06, جامعة معسكر
, ـ 14/ىػ8ظاىرة االندماج اٟنالٕب ُب اٞننظومة الصوفٌية باٞنغرب األكسط خالؿ القرف  - 

. 2011, 12:ع, جامعة األمًن عبد القادر, ٠نٌلة اآلداب كالعلـو االنسانٌية: قسنطينة
:  عبد القادر بوباية

٠نٌلة , إسهاـ العلماء األندلسيٌن ُب اٜنركة العلمٌية بتلمساف خالؿ القرف الٌسابع اٟنجرم - 
عدد خاص بتلمساف , ـ2011, 2:ع, جامعة كىراف , ٢نترب البحي الٌتار٫ني, عصور اٛنديدة

. عاصمة الٌثقافة االسالمٌية
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جامعة , الٌشيخ ١نٌمد بن عمر اٟنوارم من خالؿ كتاب ركضة الٌنسرين البن صعد الٌتلمسا٘ب -  
. ـ1431/2010,شعباف , 14:ع, ٠نٌلة اٜنضارة اإلسالمية: كىراف

, 26:ع,األصالة, (ىػ594- ىػ 520 )أبو مدين الغوث دفٌن تلمساف: عبد القادر الخالدم
. عدد خاص عن تلمساف كحاضرهتا , 1975,أكت- جويلية , 4السنة 

– مام 9-8: ع, 2الٌسنة  , ٠نٌلة الٌثقافة,  عبد الٌر٘نن الٌثعاليب كالتصٌوؼ:عبد الرزّاؽ قّسـو
. ـ1972, جويلية

,  أبو اٜنسن الششرتم الٌصوُب األندلسي الزٌجاؿ كأثره ُب العآب اإلسالمي:علي سامي النّشار
. مدريد, 1953 ,1سنة , 1:ع, ٠نٌلة اٞنعهد اٞنصرم للٌدراسات اإلسالمٌية

دكر ابن قنفذ القسنطيين ُب تأريخ اٜنياة السياسٌية كالٌثقافٌية كالٌدينٌية للجزائر : عبد القادر قوبع
. ـ2012-2011السنة , 4-3:ع, ٠نٌلة عصور اٛنديدة, اٜنفصٌية

: ع, ٠نٌلة األصالة, ـ1549-ىػ955الٌشهيد عبد الواحد الونشريسي : عبد الّرحمن الجياللي
13 ,1973 .

 :عبد الجليل التميمي
, تونس, اٝنلفٌية الٌدينٌية للٌصراع االسبا٘ب العثما٘ب على األياالت اٞنغربٌية ُب القرف الٌسادس عشر- 

. ـ1978جانفي , 10: ع, اجملٌلة الٌتار٫نٌية اٞنغربٌية
, 24-23: ع, تونس, اجملٌلة الٌتار٫نٌية اٞنغاربٌية: تونس, الٌدكلة العثمانٌية كقضٌية اٞنورسكٌيٌن-   

 .ـ1981,نوفمرب
اجملٌلة , اٝنلفٌية الٌدينٌية للٌصراع االسبا٘ب العثما٘ب على االياالت اٞنغربٌية ُب القرف الٌسادس عشر - 

. ـ1978جانفي , 10: ع, تونس, الٌتار٫نٌية اٞنغربٌية
اجملٌلة الٌتار٫نٌية ,  ـ1519أٌكؿ رسالة من أىإب مدينة اٛنزائر إٔب الٌسلطاف سليم األٌكؿ سنة  - 

.  ـ1976, جويلية, 6:ع, تونس, اٞنغاربٌية
الٌتار٫نٌية اجملٌلة , 5الوثيقة رقم , رسائل موٌجهة من الباب العإب إٔب القيادات باالياالت اٞنغربٌية - 

. 1978جانفي , 11-10: ع, تونس, اٞنغاربٌية
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, 35-34:ع, الٌسنة اٝنامسة, ٠نٌلة األصالة,  عٌنابة ُب عهد اٜنفصٌيٌن:عبد الحميد حاجيات
.  ىػ1396, رجب–ٗنادل الثٌانية 

-1517 سالطٌن ٣نلكة تلمساف الزيانٌية ُب مواجهة اإلخوة بربركس :بن عتو بلبركات
. ـ2011 ,2:ع, عصور اٛنديدة: كىراف, ـ1546

جامعة كىراف  , ٠نٌلة عصور اٛنديدة,  ١نٌمد بن عبد اهلل التنسي الفقيو الٌتار٫ني:محّمد بوشقيف
.  ـ2012-2011السنة, 4-3:ع, اٛنزائر , 

٠نٌلة , (ىػ13-10ؽ) موقف علماء تلمساف من الٌتواجد العثما٘ب ُب اٛنزائر :محّمد بوشنافي
. 2 :ع,عصور اٛنديدة

جامعة ,  عالقة بين جاٌلب سالطٌن تقرت بالٌسلطة العثمانٌية ُب اٛنزائر:محّمد بن معّمر
. ـ2005جواف , 12:ع, ٠نٌلة اٜنضارة اإلسالمية, دار الغرب للٌنشر كالٌتوزيع:كىراف

–أبريل  ,  44: ع, الٌسنة الثٌامنة, ٠نٌلة الٌثقافة,  ١نٌمد التنٌسي مؤرٌخ بين زياف:محمود بوعياد
. ـ1978مايو 

, ـ16 تلمساف ُب دكامة الٌصراع الٌثالثي بٌن األسباف كالعثمانيٌن كاٞنغاربة ُب القرف :محّمد دادة
. 2011سنة ,  2:ع, ٠نٌلة عصور اٛنديدة

 :المهدم بوعبدّلي
, أفريل- مارس, السنة الثٌالثة, 13:ع , األصالة, الٌرباط كالفداء ُب كىراف كالقبائل - 

. ـ1973
الٌسنة الٌسابعة ,53:ع,٠نٌلة األصالة, عبد الٌر٘نن األخضرم كأطوار السلفٌية ُب اٛنزائر  - 

.  جانفي1978,
كزارة , ٠نٌلة األصالة, اٛنوانب اجملهولة من ترٗنة حياة اإلماـ أ٘ند بن ٪ني الونشريسي -  

. 1973 ,13: ع, الٌشؤكف الٌديينٌ 
أضواء على تاريخ اٛنزائر ُب العهد الرٌتكي من خالؿ ٢نطوط الٌثغر اٛنما٘ب ُب ابتساـ الٌثغر  - 

 .1972, جواف-مام, 2سنة , 8: ع, األصالة, الوىرا٘ب
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– جويلية , 1975, السنة الرٌابعة,  26:ع, ألصالةا,  ّناية دكلة بين زياف:موالم بلحميسي
. عدد خاص عن تاريخ تلمساف كحاضرهتا, أكت
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الملخص

ھذا البحُث ُیعالُج قضّیة الفقھاء والحیاة السیاسّیة في المغرب األوسط خالل القرنین 
.م16- 15/ھـ10-9(الّتاسع والعاشر الھجرّیین

ما ُیحاول البحُث الكشَف عن كیفّیة مشاركة فقھاء المغرب األوسط في القرنین الّتاسع ك
وأبرز ردود أفعالھم؟ وھل , والعاشر الھجرّیین في الحیاة السیاسّیة؟ و ما ھي أھّم مواقفھم

.كانت ھذه الّردود والمواقف مشّرفة و متوافقة مع المطلوب؟
أّثر فقھاء المغرب األوسط بالمؤّثرات السیاسّیة و تتطّرق ھذه الّرسالة إلى مدى ت

حیُث أّن بعض  , وبّین أنواع مشاركة  الفقھاء في في الحیاة السیاسّیة, والّدینّیة واالجتماعّیة
ُمحاوال , ومنھم من أدلى برأیھ وتعّرض للّنوازل السیاسیة, الفقھاء قد اضطلع بمسؤولّیات ھاّمة

فقام , وصنف آخر فّضل حیاة العزلة. ل على إصالح الواقعوَعِم, تبیین موقف الّشریعة منھا
وصنٌف رأى ضرورة الھجرة خارج بالد المغرب األوسط , باعتزال الّسالطین وحّتى المجتمع

.أو ألمور شخصّیة, العتبارات شرعّیة
والتي تمّثلت في تشجیع , وأشار البحُث إلى األدوار اإلیجابّیة التي أّداھا بعض الفقھاء

وتوّلي زمام , و تشكیل بعض الفقھاء لمراكز دفاعّیة, القبائل على الّتوبة وترك الّظلمشیوخ 
كما تناولت . والّدعوة إلى تحریر الّسواحل والمدن المستعمرة, واإلفتاء بوجوب الجھاد, األمور

وكیف قابل . ومظاھر ھذه المساندة, ھذه الّرسالة قضّیة مساندة طائفة من الفقھاء للعثمانیین
.لعثمانّیون ھذه المساندةا

.فیتناوُل البحُث رّدة فعل العثمانّیین ُتجاھھم, وأّما الفقھاء الذین وقفوا ضّد العثمانّیین

: الكلمات المفتاحّیة
؛ العثمانّیون؛ھـ10- 9القرن ؛ الجزائر؛العلماء؛المغرب األوسط؛الحیاة السیاسیة؛الفقھاء

.الّسلطة؛ المتصّوفة؛التصّوف
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