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ِٱلرَِّحيمِِ ٱلرَّْْحّٰنِِ ٱلل ّٰهِِ ِبْسمِِ

﴿َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن ُأوُ وا اْلِعْلمَ  َأنَُّه اْلَحق   ِمْن رَبِّكَ  
فـَيـُْؤِمُنوا ِبِه فـَُتْ ِبتَ  َلُه قـُُلوبـُهُ مْ   َوِإ َّ اللَّهَ  َلَهادِ  

 الَِّذيَن آَمُنوا ِإَلٰ  ِصَراطٍ  ُمْسَتِقيٍم  ﴾
 صدق اهلل العظيم
 سورة الحج"اآلية رقم 13
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 اإلهداء
 إل ...

  ذكرى المغ ور له بإذ  اهلل  عال  والدي "حساين بن عمر" رحمة اهلل 
عليه،الرجل ال ادق،و المحسن ال ا ل، و الغني الشكور ،الذي غادرنا  في سنة  
8101 ليوارى التراب في مقبرة سيدي السنوسي بتلمسا ،فترك فراغا كبيرا بين 
إخوانه و أحبابه، فإل  روحه الطاهرة أهدي هذا العمل خال ا لوجه اهلل سبحانه و 

  عال .
  والد ي أطال اهلل في عمرها،عرفانا بجمليها و أداء لبعض حقها علي.

 إخو ي و أخوا ي.
األستاذ  الدكتور عبد الحميد حاجيات الذي أعتز باالنتماء لمدرسته التاري ية 

 أطال اهلل في عمره.
 وطني الجزائر...آمالنا و أملنا وبيتنا الكبير اللهم  أح ظه من كل شر.

 زمالئي بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بجامعة الجياللي ليابس -سيدي 
 بلعباس-
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 عرف انكلمة شكر و  
 ﴾لَِئن َشَكْرُ ْم أَلَزِيَدنَُّكمْ  ﴿

 12:اآلية، إبراهيمسورة 
بعد بسم اهلل و ال الة و السالم عل  النبي الكريم أشكر اهلل موالي و خالقي الذي من       

 .علي بإ مام هذا العمل
أبدأ بأقواهم لي سندا ودعما أستاذي المشرف األستاذ الدكتور بلعربي خالد الذي     ضل     

ف غر ما عظم من أمور ،مشكورا بقبول هذا اإلشراف أحي فيه روح البحث العلمي ال ارم 
بسداد رأيه و سهولة إرشاده و يسر  و يحه فثبت عندي جد االجتهاد و اإلصرار عل  

ة للولوج في كل مسلك يوصل إل  الهدف ق ر أم طال وعر أم يسر مما المحاولة و المثابر 
 .أجل  عن ن سي الوهن وفرج عن قلبي الظلمة فجزاه اهلل عني كل خير

 و بقلب صادق و روح ملؤها االمتنا  أ وجه بالشكر إل  كل أسا ذ ي ،كما يطيب لي    
و  ،م وغزير علمهم الكثير الكثيروقدموا لنا من فيض أدبه ،إذ فتح كلهم لنا القلب قبل العقل 

ال أجد ثناء عليهم و إليهم إال رجاء لمن ال  ن ذ خزائنه و ال يرد طالبه بأ  يبقيهم لكل طالب 
األستاذة الدكتورة ،األستاذ الدكتور إبراهيم القادري بو شيش: و عليهم و أخص بالذكر ،علم

األستاذ الدكتور ،لدكتور ش وم سعدياألستاذ ا ،األستاذ الدكتور محمد بوركبة،بلهواري فاطمة
 .بوشنافي محمد

إل  األسا ذة األفا ل أعضاء لجنة المناقشة  ،كما أ قدم بالشكر الجزيل و بالغ االمتنا        
 .لقبولهم المشاركة في مناقشة هذه األطروحة فلهم مني كل التقدير و االحترام

م التاريخ بجامعة سيدي بلعباس الذين و أخيرا أ قدم بكل عبارات الشكر إل  أسا ذة قس     
 .فلهم مني كل التقدير و االحترام ،شجعوني عل  روح البحث و المثابرة
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الفكر والثقافة اإلسالمية لعالقته الوثيقة بجميع أوجه  يمثل الفكر التاريخي أحد أهم جوانب  
الفكر اإلنساني و الستيعابه كثير من العلوم والمعارف لذلك حظي باهتمام العديد من 

 .المفكرين قديما و حديثا
 /ه239-366)وتعتبر حركة التأليف التاريخي بالمغرب األوسط خالل العهد الزياني      
تابات في هذا المجال ألنها تعطي صورة شاملة عن جوانب من أهم الك (م5961-5111

 .الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية و الثقافية عن العصر الزياني بالمغرب األوسط
وقد تجاهلت كثير من الدراسات الحديثة التي خصصت لدراسة التأليف التاريخي اإلسالمي   

و بخاصة المغرب األوسط إذ انصبت معظم  التأليف التاريخي في بالد المغرب اإلسالمي
الدراسات بالبحث عن التأليف التاريخي في المشرق اإلسالمي باعتباره مركز ثقل دار 
اإلسالم على الرغم من أهمية التجربة و اإلضافات البارزة التي خلفتها حواضر الغرب 

 .اإلسالمي الوسيط
لجادة التي اهتمت بحركة التأليف ومع ذلك ال يمكننا نفي بعض الدراسات الحديثة ا   

التاريخي المغربية و التي من خاللها تمكنا من استيفاء المادة الخبرية المتوفرة لدينا منها 
 "الفكر التاريخي بالغرب اإلسالمي"الدراسة التي نشرها محمود إسماعيل و الموسومة ب

 و هي عبارة عن سلسلة محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات العليا بجامعة مكناس 
المؤرخين االباضيين في إفريقيا " تاديوس ليفيتسكي عن"إضافة إلى ما كتبه المستشرق  

و الذي يحتوي على معلومات هامة عن الكتابة التاريخية اإلباضية فضال عن  "الشمالية
در العربية لتاريخ المغرب من الفتح اإلسالمي إلى نهاية المصا"كتابات محمد المنوني

الكتابة التاريخية " و كذلك ما نشره عالوة عمارة من خالل مقاالته من بينها "العصر الحديث
الرقيق القيرواني و بلورة "المنشورة في مجلة التاريخ العربي و  "في الغرب اإلسالمي الوسيط

دراسات في التاريخ الوسيط "د نشرهما كذلك في كتابهو ق" الفكر التاريخي ببالد المغرب
 .9002الصادر عن ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر سنة " للجزائر و الغرب اإلسالمي

حركة التأليف "وفي هذا اإلطار يندرج بحثنا هذا الموضوع بين أيديكم و الموسوم ب   
تمنى أن يكون مساهمة متواضعة الذي ن" التاريخي بالمغرب األوسط خالل العهد الزياني

 .تسهل على الباحث في تاريخ المغرب األوسط و تعرفه بالمؤلفات التاريخية خالل هذه الفترة
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تكمن باألساس في معرفة "حركة التأليف التاريخي خالل العهد الزياني" إن إشكالية موضوع  
هد الزياني و تحديد الظروف و العوامل التي ساعدت على نشأة الكتابة التاريخية في الع

التوجهات التي سارت وفقها و مدى إسهام التصانيف التاريخية في حفظ الذاكرة الجماعية 
 :لبالد المغرب األوسط وهو ما يفرض علينا طرح مجموعة من التساؤالت من بينها

ماهي العوامل التي أثرت و ساهمت في الكتابة التاريخية خالل العهد الزياني بالمغرب -
 ؟طاألوس

ماهي أهم  حقول الكتابة التاريخية التي طرقها الزيانيون من هم أبرز مؤلفيها و ماهي -
 ؟أصول و روافد معرفتهم التاريخية

 ؟ماهي المكانة التي كان يشغلها التاريخ في هذه الفترة-
 ؟هل كانت هذه التصانيف التاريخية تعبر عن نضج الوعي التاريخي خالل العهد الزياني-
هذه األسئلة و أخرى سنحاول اإلجابة عليها من خالل معالجتنا لهذا الموضوع الذي دفعتنا   

 :إلى البحث فيه مجموعة األسباب من بينها
محاولة رصد الكتابة التاريخية في بالد المغرب األوسط خالل العهد الزياني و تقديم رؤية -

 .واضحة عن موضوعات الكتابة التاريخية هذه
 .ضوء على جهود المؤرخين في الدولة الزيانية و أهم ما خلفوه من ارث حضاريتسليط ال-
 .ميلي الشخصي لمثل هذه المواضيع التي تؤرخ لتاريخ و حضارة المغرب األوسط-
تركيز الكثير من المؤرخين سواء المستشرقين أو العرب في كتابتهم عن المشرق اإلسالمي -

جزءا ال يستهان به في العالم العربي اإلسالمي ككل متناسين المغرب اإلسالمي الذي يشكل 
 .و الذي كان له دور في الحضارة اإلسالمية

و في الواقع إن دراسة مثل هذا النوع من المواضيع التي تكتسي الطابع الفكري شيء   
عسير خصوصا أنها تقدم حصاد ما وصلت إليه المعرفة التاريخية بالمغرب األوسط خالل 

لذلك يجد الباحث صعوبة في اإللمام بكل النقاط التي تتعلق بهذا الموضوع  العهد الزياني
 .لشساعته

وانسجاما مع قضايا البحث المتعددة فقد تم تقسيم الموضوع إلى مقدمة و أربعة فصول و 
 .خاتمة
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و الموسوم بحركة التأليف التاريخي في المغرب األوسط قبل القرن الفصل األول تعرضنا في 
هجري الثالث عشر ميالدي حيث قسمناه إلى سبعة مباحث تناولنا في األول منها السابع 

اإلرهاصات األولى لظهور الرواية التاريخية في إفريقية، وتناولنا في المبحث الثاني الرواية 
التاريخية اإلباضية بالمغرب األوسط الرستمي، أما المبحثين الثالث والرابع فقد كانا بعنوان 

اريخي في خدمة الدولة الفاطمية وعدم االهتمام بالكتابة التاريخية في العهد التأليف الت
الحمادي، وحمل المبحث الخامس عنوان اهتمام القبائل البربرية بالمغرب األوسط بالكتابة في 
علم األنساب، وكان المبحث السادس حول التأليف التاريخي بالمغرب األوسط خالل القرن 

 .السابع بعنوان السير اإلباضية الوهبية من االنقطاع إلى التأليفالسادس هجري والمبحث 
تطور حركة التأليف التاريخي خالل العهد الزياني فقد "المعنون بالفصل الثاني أما في 

عالجنا فيه جملة هذه العوامل المساعدة على تطور حركة التأليف حيث حصرناها في خمسة 
تشجيع أمراء حاضرة تلمسان، والمبحث الثاني بعنوان مباحث، األول بعنوان اإلرث الثقافي ل

، والرابع حول  المؤسسات التعليميةانتشار ، والثالث بعنوان  بني زيان على كتابة التاريخ
ازدهار فن الوراقة بتلمسان الزيانية والخامس حول المذهبية وأثرها في تطور حركة التأليف 

 . التاريخي خالل العهد الزياني
 فقد تطرقنا فيه حقول التأليف التاريخي خالل العهد الزياني" الموسوم بالثالث الفصل وفي 

إلى حقول الكتابة التاريخية والتي حصرناها في أربع مجاالت كل واحد منها عالجناه في 
 .والتراجم والمناقب والتاريخ السياسي وتاريخ النظم والخطط السيرة النبويةمبحث وهي 
الموسوم بنماذج من المؤرخين على سيرة أهم المؤرخين الذين الفصل الرابع وعرجنا في 

تطرقنا إلى كتاباتهم في هذه الدراسة وهم علي بن مسعود الخزاعي ويحيى بن خلدون وابن 
 .مرزوق الخطيب ومحمد بن عبد اهلل التنسي

 .تعرضنا إلى أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث الخاتمةو في  
الجة هذا الموضوع بطريقة علمية أكاديمية بعيدة عن إصدار األحكام العشوائية والتي ال ولمع

تمت إلى العلم بصلة، عمدنا إلى توظيف عدة مناهج أولها المنهج التاريخي والذي من 
مقتضياته جمع المادة التاريخية من مختلف مظانها وتحليلها وفق ثنائية المنهج التاريخي 

د الخارجي والداخلي للنص أو الوثيقة التاريخية من أجل الحصول على أكبر القائمة على النق
قدر من الحقائق التاريخية الموزونة بميزان النقد والتثبت، كما اعتمدنا على المنهج 
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اإلحصائي نظرا لمالئمته في دراسة المصادر بطريقة حديثة قائمة على لغة األرقام فعمدنا 
 ة بعض المعطيات في شكل  جداول إحصائية وأعمدة بيانيةمن خالل هذا المنهج إلى ترجم

 :دراسة ألهم مصادر و مراجع األطروحة
  المصادر-1

 :كتب التاريخ العام -أ
لمؤلف مجهول عاش خالل عهد أبو حمو موسى الثاني، : زهر البستان في دولة بني زيان

والمرجح أنه كان أحد موظفي البالط بدليل األلقاب الفخمة التي يظفيها على األمير الزياني 
  أبو حمو موسى الثاني كعادة كل موظفي البالط خالل العصور الوسطى، الكتاب كما يقول 

ووصلنا السفر الثاني  نها في حكم المفقود م  الثالث مؤلفه مكون من ثالث أسفار، األول و
 ھ067من فترة حكم أبو حمو موسى الثاني وبالتحديد من سنة  يؤرخ ألربع سنوات  الذي

للتفاصيل  ويحتل هذا المصدر أهمية كبيرة نظرا  ، م5639/ھ431إلى غاية سنة  م1531/
وصراعه مع المرينيين والحفصيين والسفارات  انيةيالز التي قدمها لنا عن أحداث إحياء الدولة 

المتبادلة وكذا عشرات القصائد التي تحمل في طياتها حقائق تاريخية هامة، اعتمدنا على 
هذا المصدر بشكل كلي في الفصل الثالث الخاص بحقول الكتابة التاريخية فحللناه وذكرنا 

  .منهجه ومصادره وأسلوبه
الحضرمي   ليحى بن محمد بن محمد: بني عبد الواد  بغية الرواد في ذكر الملوك من

م، قسم 5642/ھ420والمتوفى سنة  ھ461اإلشبيلي الملقب بيحيى بن خلدون المولود سنة 
 تلمسان وجغرافيتها  كتابه إلى ثالثة أقسام، حيث خصص األول منه لوصف حاضرة 

والقسم الثاني تحدث فيه عن بدايات الدولة   والعلماء الذين ولدوا بها أو نزلوها واستقروا بها،
لألمير أبي  الثالث فقد خصصه  العبد الوادية حتى عهد أبي سعيد وأبي ثابت، أما القسم 

م، 5641/ھ444موسى الثاني واألحداث السياسية التي جرت في عهده إلى غاية سنة   حمو
مصادره ومنهجه وأسلوبه، كما  وقد اعتمدنا على هذا الكتاب في الفصل الثالث فحللناه ودكرنا

 .اعتمدنا عليه في الفصل الرابع والثاني
وهو الباب السابع من القسم األول من الكتاب الموسوم بنظم : تاريخ بني زيان ملوك تلمسان

الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم من األعيان ومن ملك من أسالفهم فيما 
التنسي ثم   عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد الجليل مضى من الزمان، لمؤلفه أبو
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بدايات    ، الكتاب يؤرخ لدولة بني عبد الواد منذ5126/ه222المتوفى سنة   التلمساني
تأسيسها إلى غاية فترة حكم األمير المتوكل، يكتسي الكتاب أهمية الغنى عنها في معرفة 

صوصا، وقد اعتمدنا عليه كلية في تاريخ المغرب األوسط خالل القرن التاسع هجري خ
 . الفصل الثالث حيث تناولناه بالتحليل، كما اعتمدنا عليه في الفصل الثاني والرابع

 :كتب التراجم والمناقب-ب
إلبن مرزوق الخطيب، والكتاب عبارة عن سيرة ذاتية له ولسلفه، حيث : المناقب المرزوقية

بيت المرازقة وأصولهم القبلية، وترجم في القسم قسمه إلى أربعة أقسام تناول في األول نسب 
الثاني لجده بينما خصص القسم الثالث لترجمة والده والقسم الرابع واألخير خصصه لترجمة 
جده ألمه وذيل الخاتمة بسيرته الذاتية، يكتسي أهمية في التأريخ للبيوتات العلمية في العهد 

الفصل الثالث  قد اعتمدنا هذا المصدر في و  حقائق اقتصادية هامة،   الزياني كما يتضمن
 .الخاص بحقول الكتابة التاريخية

لمؤلفه ابن صعد األنصاري،وهو أبو عبد : النجم الثاقب فيما ألولياء اهلل من مفاخر المناقب
ه 205اهلل محمد بن أحمد بن  أبي الفضل  سعيد األندلسي التلمساني المتوفى بمصر سنة 

ة عن  معجم ألعالم الغرب والشرق اإلسالمي، صنفه بناء  على م، كتابه هذا عبار 5123/
طلب األمير الزياني المتوكل حيث  ترجم فيه ألولياء العالم اإلسالمي مصنفا اياهم بحسب 
حروف المعجم مبتدءا بمن اسمه  أحمد، وقد  اعتمدنا على هذا الكتاب بصفة كلية   حيث 

 .خاص بحقول الكتابة التاريخيةدرسنا محتواه ومنهجه ومصادره في الفصل ال
لمؤلفه شيخ اإلسالم شهاب الدين أحمد بن علي بن : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

م، 5112/ ھ219محمد ابن محمد بن علي الملقب بابن حجر العسقالني المتوفى سنة 
  والكتاب  ومغربا،الكتاب عبارة عن تراجم لعلماء العالم اإلسالمي في المائة الثامنة مشرقا 

مصدر مهم لمعرفة علماء الغرب اإلسالمي الذين ارتحلوا إلى بالد المشرق، وقد كان 
اعتمادنا على هذا الكتاب في الفصل الرابع وبالتحديد في التعريف بشيوخ ابن مرزوق 

  .بالخطي
قيت لمؤلفه أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أ :نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج

السوداني، الملقب بأحمد بابا التنبكتي المتوفى سنة  يحيى الصنهاجي   ابن عمر بن علي بن
حيث   م، الكتاب عبارة عن تراجم لعلماء وصلحاء بالد الغرب اإلسالمي،5396/ھ5069
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ألف هذا الكتاب ليترجم لمن لم يذكره ابن فرحون في كتابه الديباج المذهب، بلغت عدد تراجم 
ترجمة وهو مايكسبه أهمية في التأريخ للحياة الثقافية بالغرب اإلسالمي،  203ب هذا الكتا

  .وقد اعتمدنا عليه في عدة مواضع للتعريف ببعض األعالم
    لمحمد بن أحمد بن محمد الملقب بابن مريم : البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان

راء، الكتاب عبارة عن تراجم م حسب بعض اآل5301/ھ5051التلمساني المتوفى سنة 
علم، وبالتالي يكتسي أهمية في  529لعلماء حاضرة تلمسان، حيث بلغ عدد المترجم لهم 

التأريخ للحركة العلمية بالمغرب األوسط خالل العهد الزياني رغم أنه متأخر نوعا ما، حيث 
امش وتحديدا في كان اعتمادنا عليه في ترجمة بعض األعالم الذين عرفناهم في المتن واله

  .الفصلين الثاني والثالث
 :كتب النظم والخطط-ج

لمؤلفه محمد بن أحمد بن : تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
قاسم بن سعيد العقباني التلمساني، الملقب بأبي عبد اهلل اإلمام الحاج المتوفى سنة 

، الكتاب عبارة عن شرح وتفصيل حول خطة الحسبة حيث قسمه إلى ثمانية م5134/ھ245
في األسواق  االقتصاديةأبواب، ويكتسي هذا الكتاب أهمية فهو يطلعنا عن بعض الحقائق 

عليه أساسيا حيث تناولناه بالتحليل في الفصل  اعتمادناالزيانية وبعض حيل التجار، فكان 
 . واالجتماعي االقتصاديتاريخ الثالث في المبحث الخاص بكتب ال

تخريج الدالالت السمعية على ماكان في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الحرف 
لمؤلفه علي بن محمد بن مسعود الخزاعي المتوفى سنة : والصنائع والعماالت الشرعية 

النبوي م، الكتاب عبارة عن تفصيل مميز للنظم والخطط المنتشرة في العهد 5624/ھ422
وطرق تسييرها، ويكتسي أهمية كبيرة فقد كان اعتمادنا عليه في الفصل الثالث حيث تناولناه 

بالتحليل لمصادره ومنهجه، كما اعتمدنا عليه في الفصل الثاني الخاص بعوامل تطور 
الكتابة التاريخية حيث مكننا من معرفة المصادر التاريخية المستقدمة من المشرق إلى بالد 

 .اإلسالمي الغرب
لمؤلفه األمير الزياني أبو حمو موسى الثاني، ويصنف  :واسطة السلوك في سياسة الملوك

هذا الكتاب ضمن فن آداب الملوك، حيث قسمه إلى أربعة أبواب تحدث فيها عن وصايا 
بالقصص التاريخية مما  مليءوآداب الحكم وقواعد وأركان الملك وأوصاف الملك، والكتاب 
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لموضوعنا، فقد كان اعتمادنا عليه في الفصل الثاني لمعرفة الفكر التاريخي عند يمثل أهمية 
لكتابة التاريخ وتوجيه سياسته الثقافية في هذا  تشجيعههذا األمير مما سينعكس المحالة على 

  .كما اعتمدنا عليه في الفصل الثالث الخاص بحقول الكتابة التاريخية اإلطار
 :المراجع

زيادة على ماذكرناه آنفا حول أهم المصادر المعتمدة في الدراسة، فقد اعتمدنا على مجموعة  
الجزائر لعادل نويهض الذي أفادني في الترجمة  معجم أعالممن المراجع على غرار كتاب 

أبو حمو لبعض األعالم، ودراسات األستاذ الدكتور عبد الحميد حاجيات ممثلة في كتاب 
لتلمسان والمغرب . ياته وآثاره ودراسات في التاريخ السياسي والحضاريموسى الزياني ح

للذين اعتمد عليهما في عدة مواضع من الفصل الثاني، وكتاب األستاذ الدكتور اإلسالمي، ا
تلمسان في وكتاب تلمسان من الفتح إلى قيام الدولة الزيانية  بخالد بلعربي المعنون 

إلى مجموعة من الرسائل الجامعية والمقاالت  باإلضافةلي، لعبد العزيز فيال العهد الزياني
 .توأعمال الملتقيا

 :الصعوبات و العوائق
وكأي عمل بشري يواجه  صعوبات وعوائق أثناء دراسته لموضوع ما، فقد واجهتني مجموعة 
من الصعوبات تتمثل صعوبة استقراء النصوص المصدرية واستنباط منهج وأسلوب كل 

إلى ندرة المادة العلمية حول حياة بعض المؤرخين كالخزاعي والتنسي، وقلة مؤرخ، إضافة 
 .الدراسات الحديثة التي تتناول الكتابة التاريخية خالل العهد الزياني

،و القصد هنا التوازن وفي النهاية أود أن أشير إلى نقطة تتعلق بتصميم البحث و هيكلته    
عض الفصول و العناصر، فإنه لم يراع في بين عناصر الفصول ،فهو إن رعي داخل ب

 .بعضها اآلخر،وذلك راجع إلى طبيعة مادة كل عنصر وحظوظ كل فصل منها
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حركللللة التللللاليف التللللاريخي فللللي المغللللرب األوسللللط : الفصلللل األول 
 .السابع الهجري الثالث عشر الميالدي قبل القرن

 .الرواية التاريخية في إفريقيةاإلرهاصات األولى لظهور : أوال
 

 .الرواية التاريخية اإلباضية بالمغرب األوسط الرستمي: ثانيا
 

 .التاليف التاريخي في خدمة  الدولة الفاطمية: ثالثا
 

 .عدم اإلهتمام بالكتابة التاريخية في العهد الحمادي: رابعا
 

 اهتمام القبائل البربرية بالمغرب األوسط بالكتابة في علم : خامسا
 .األنساب

 
التللللاليف التللللاريخي بللللالمغرب األوسلللط خللللالل القللللرن السللللاد  : سادسلللا

 .هجري
 .السير اإلباضية الوهبية من اإلنقطاع إلى التاليف: سابعا
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 :اإلرصات األولى لظهور الرواية التاريخية في افريقية-أوال
الرسددددتمي، ال يمكددددن  1الحددددديث عددددن بدايددددة التدددددوين التدددداريخي فددددي المغددددرب األوسددددط إن    

فصددددله عمددددا عرفتدددده الروايددددة التاريخيددددة فددددي إفريقيددددة خددددالل القددددرون الثالثددددة األولددددى، ذلددددك أن 
المنطقدددددة كاندددددت تعتبدددددر مركدددددز  ثقدددددل هدددددام فدددددي بدددددالد المغدددددرب اإلسدددددالمي، الدددددذي اسددددددتقبل 

حملهدددددا المسدددددلمون األوائدددددل مدددددن  التددددديو شدددددرق الثقافدددددة العربيدددددة التدددددي تشدددددكلت فدددددي بدددددالد الم
 .الجزيرة العربية إلى المناطق المتعددة التي دخلها اإلسالم ومن بينها إفريقية 

، غيددددر أن المصددددادر لقددددد تشددددكلت لدددددينا فيمددددا بعددددد روايددددات عددددن أخبددددار الفددددتح األولددددى     
عددددال فددددي هددددو مددددا كددددان لدددده دور فو المغربيددددة لددددم ترصدددددها لنابددددل تناقلتهددددا األخبددددار مشددددافهة، 

بصددددفة خاصددددة فددددي مصددددر التددددي كانددددت و رسددددم بعددددض معددددالم خريطددددة الحمددددالت العسددددكرية 
قاعددددددة عسدددددكرية كبدددددرى لجميدددددع العمليدددددات الحربيدددددة  التدددددي كبحكدددددم موقعهدددددا الجغرافدددددي  تعدددددد

 .انطلقت في بالد المغرب

                                                             
لم يكن لهذا المصطلح وجود في الكتابات التاريخية قبل القرن الخامس هجري، ويعد البكري : المغرب األوسط  1

مناطق وهي إفريقية وقاعدتها القيروان، أول من استعمل هذا المصطلح، حيث قسم بالد المغرب إلى ثالث 
المغرب األوسط وقاعدته تلمسان، والمغرب األقصى الذي يمتد من غرب تلمسان إلى البحر المحيط، وذكر 

مدينة بجاية في " اإلدريسي أن المغرب األوسط يقع في الجزء األول من اإلقليم الثالث وقاعدته بجاية حيث يقول 
ثم ذكر بعض مدن المغرب األوسط على غرار باغاي " ألوسط وعين بني حمادوقتنا هذا مدينة المغرب ا

وقسنطينة وطبنة ونقاوس ومقرة والمسيلة ومليانة وتدلس وجزائر بني مزغنة وبرشك وتنس، بينما لم يدرج تلمسان 
نها مدينة تلمسان قفل بالد المغرب وهي على رصيف للداخل والخارج م" ضمن مدن المغرب األوسط حيث قال 

إفريقية والمغرب األقصى والسوس األقصى حيث : ، في حين نجد الزهري يقسم بالد المغرب إلى ثالثة أصقاع "
لم يذكر مصطلح المغرب األوسط وذلك راجع إلى الحالة السياسية السائدة أنذاك والمتمثلة في سيطرة الموحدين 

لى افريقية ثم المغرب األوسط وقاعدته تلمسان على بالد المغرب، بينما قسم صاحب االستبصار بالد المغرب إ
البكري، المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب، دار الكتاب . الذي تنتهي حدوده الغربية عند وادي ملوية

، اإلدريسي، نزهة المشتاق في إختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 43س، ص. اإلسالمي، القاهرة، د
، الزهري، كتاب الجغرافية، تحقيق محمد حاج صدوق، مكتبة الثقافة الدينية، 915،930، ص، ص 9009

، مؤلف مجهول، اإلستبصار في عجائب األمصار، تحقيق سعد زغلول 504،556س، ص، ص، . القاهرة، د
 .542-550س، صص، . عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د
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لقددددد حظيددددت الروايددددات الشددددفوية بالتدددددوين بدايددددة مددددن النصددددف الثدددداني مددددن القددددرن الثدددداني     
،الثددددامن المدددديالدي مددددن قبددددل اإلخبدددداريين الددددذين أمدددددونا بمعلومددددات هامددددة عددددن سددددير الهجري

الفتوحددددددات اإلسددددددالمية فددددددي بددددددالد المغددددددرب، و لعددددددل مددددددن أهددددددم المصددددددادر المشددددددرقية التددددددي 
البددددن عبددددد الحكم،أبددددو " المغددددربفتددددوح مصددددر و "ضددددوع نددددذكر كتددددابتطرقددددت إلددددى هددددذا المو 

مدددددددددا فددددددددي ذلددددددددك  بالدرجددددددددة ،معت( م245/ه914ت )القاسدددددددم عبددددددددد الددددددددرحمن بددددددددن عبددددددددد اهلل
وهدددي روايدددات شدددفوية تناقلهدددا تالميدددذه تدددواترا ،1األولدددى علدددى روايدددات تالميدددذ الليدددث بدددن سدددعد

حيددددث قسدددددم كتابدددده إلدددددى سدددددبعة أجددددزاء خصصدددددها لفضدددددائل مصددددر وفتحهدددددا والنظدددددام اإلداري 
و يعتبددددر  والضددددريبي بهددددا تحددددت الحكددددم اإلسددددالمي وفددددتح افريقيددددة واألندددددلس وقضدددداة مصددددر،

إذ يحددددوي حقددددائق تاريخيددددة هامددددة   2هددددم الوثددددائق التاريخيددددة للفددددتح العربدددديهددددذا الكتدددداب مددددن أ
ويقددددول محقددددق الكتدددداب  ،وتفاصدددديل الغنددددى للباحددددث فددددي تدددداريخ الفتوحددددات اإلسددددالمية عنهددددا

ويعتبدددددر كتدددداب فتددددوح مصددددر والمغدددددرب  "الدددددكتور عبددددد المددددنعم عدددددامر عددددن أهميددددة الكتدددداب 
البددددن عبددددد الحكددددم مددددن أهددددم المصددددادر العربيددددة األولددددى التددددي  تناولددددت تدددداريخ الفددددتح العربددددي 

ولددددم يقتصددددر ابددددن عبددددد الحكددددم فددددي كتابدددده علددددى ذكددددر مددددايتعلق بفددددتح مصددددر بددددل ...لمصددددر 
اسددددتمر فددددي روايتدددده التاريخيددددة فتندددداول فتددددوح شددددمال افريقيددددة زمددددن عمددددرو بددددن العدددداص وزمددددن 

كمددددددا أرخ أبددددددو عبدددددد اهلل محمددددددد بددددددن عمددددددر بددددددن واقددددددد السددددددهمي  3"والقددددددواد مددددددن بعددددددده الدددددوالة
و الددددددددذي يعتبددددددددر " فتددددددددوح افريقيددددددددة("م296أو295/ه904المدددددددددني المعددددددددروف بالواقدددددددددي  أو

غيدددددر أن هدددددذا ، 4المصدددددر األول الدددددذي خصصددددده لمرحلددددة الفدددددتح اإلسدددددالمي لددددبالد المغدددددرب
مؤلفددددده أبدددددي الحسدددددن أحمدددددد بدددددن ل" فتدددددوح البلددددددان" ثدددددم كدددددذلك المصددددددر فدددددي حكدددددم المفقدددددود ،

خصددددددددص فيدددددددده قسددددددددما بفددددددددتح ( م229/ه942ت)يحددددددددي بددددددددن جددددددددابر بددددددددن داود الددددددددبالذري 

                                                             
ولد ونشأ في مدينة قلقشندة بإقليم خراسان، برع في الحديث والفقه، كان إمام : يأبو الحارث عبد الرحمن الفهم 1

 .أهل مصر في زمانه، توفي بالقاهرة
عبد القادر بوباية  ، المؤنس في مصادر من تاريخ المغرب و األندلس،دار كوكبة العلوم للنشر و التوزيع،  2

 . 59م ص9055/ه5169الجزائر،الطبعة األولى،
،تحقيدددددددددق عبدددددددددد المددددددددددنعم  عامر،الهيئدددددددددة العامدددددددددة لقصددددددددددر 5ابدددددددددن عبدددددددددد الحكم،فتدددددددددوح مصددددددددددر والمغدددددددددرب،ج 3

 .56،ص9005الثقافة،القاهرة،
 . 55نفسه،صعبد القادر بوباية، 4
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افريقية،اعتمددددد فيدددده علددددى مالحظاتدددده الشخصددددية وهددددو مددددا جعلدددده يقددددع فددددي أخطدددداء العتمدددداده 
 .1شرقية ال تتضمن أخبارا صحيحة عن بالد المغربمعلى مصادر 

اإلسدددددالمي لدددددبالد المغدددددرب، يكتنفهدددددا  لقدددددد جددددداءت هدددددذه الروايدددددات المشدددددرقية عدددددن الفدددددتح    
 في الكثير

بعيدددددة عددددن الواقددددع التدددداريخي لهددددا، و ذلددددك راجددددع و مددددن األحيددددان الغمددددوض، و غيددددر دقيقددددة 
والنظددددرة اإلسدددددتعالئية النرجسددددية التدددددي  2باألسدددداس  للميددددوالت السياسدددددية، و األهددددواء الحزبيدددددة

ا مددددن جهددددة غيددددر أنهدددد.تجعددددل مددددن  الشددددرق مصدددددر كددددل ابددددداع وبدددداقي األقطددددار عالددددة عليدددده
جعلدددددت المغاربدددددة يحسدددددون بدددددوعي تددددداريخي و    3أخدددددرى سددددداهمت فدددددي بنددددداء الهويدددددة المغربيدددددة

 تشكل من خالل المؤلفات التي ساهموا
الفلدددددك السياسدددددي و  وبعدددددد انددددددماج  بدددددالد المغدددددرب  فدددددي. فيهدددددا فدددددي كتابدددددة  تددددداريخ بالدهدددددم

،ظهر بعدددددض اإلخبددددداريين مدددددنهم الثقدددددافي للحضدددددارة العربيدددددة اإلسدددددالمية إبدددددان عصدددددر الدددددوالة
كدددددان رئيسدددددال كاتبدددددال بليغدددددال ، حافظدددددال "( م415-461/ه596-553)عبيدددددد اهلل بدددددن الحبحددددداب

وهدددددددو الدددددددذي بندددددددى الجدددددددامع ودار الصدددددددناعة بمديندددددددة . أليدددددددام العدددددددرب وأشدددددددعارها ووقائعهدددددددا 
 4"وكانت واليته في شهر بيع األول سنة ست عشرة ومائة . تونس 

الل هدددددددددذه الفتدددددددددرة عبدددددددددد الدددددددددرحمن بدددددددددن زيددددددددداد بدددددددددن كمدددددددددا كدددددددددان لقددددددددداض افريقيدددددددددة خددددددددد    
مجموعدددددددة مدددددددن الروايدددددددات التاريخيدددددددة،احتفظت لندددددددا بهدددددددا بعددددددددض ( م442-ه535ت)أنعدددددددم

 5.كتب التراجم و األخبار و الجغرافية، وقد غلب عليها الطابع األسطوري

                                                             
 . 24ص5225السيد عبد العزيز سالم،التاريخ و المؤرخون العرب،دار النهضة العربية،بيروت، 1

، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط   تاريخية في المغرب األوسط،إنتاج و انتقال المعارف الآسيا ساحلي 2
،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة، السنة (  مرقونة)

 السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب الكبير:ينظر كذلك. 53ص( م9002-9004/ه5192-5192)الجامعية
 (.91-3)ص ص( دت)ر اإلسالمي،مؤسسة شباب الجامعةفي العص

 9002عالوة عمارة،دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر و الغرب اإلسالمي،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر 3
 . 519ص
 5226النويري،شهاب الدين،نهاية األرب في فنون األدب،تحقيق حسين نصار، المكتبة العربية القاهرة،   4
 . 12ص91ج
 . 54، صالمرجع السابقآسيا ساحلي، 5
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-521)وبظهدددددددددددور الدولدددددددددددة األغلبيدددددددددددة علدددددددددددى مسدددددددددددرح األحدددددددددددداث فدددددددددددي بدددددددددددالد المغدددددددددددرب
 ،(202-200/ه923

العلميددددة فددددي افريقيددددة تطددددورا ملحوظددددا، خاصددددة فددددي فتددددرة حكددددم إبددددراهيم بددددن تطددددورت الحركددددة 
،كدددددددان مدددددددن نتدددددددائج ذلدددددددك ظهدددددددور اهتمدددددددام واضدددددددح ( م202-200/ه523-521)األغلدددددددب

ألبددددي المهدددداجر عيسددددى " فتددددوح افريقيددددة"بالكتابددددة التاريخيددددة، تجلددددى ذلددددك مددددن خددددالل كتدددداب 
كتابدددده أول كتدددداب  بدددن محمددددد بددددن سدددليمان بددددن أبددددي المهددداجر األنصدددداري القيروانددددي، ويعتبدددر

األولددددى عنددددد : ، و ال يعددددرف عندددده إال مددددن خددددالل إشددددارتين همددددا1يتندددداول موضددددوع المغددددازي
الدددددذي اعتمدددددد عليددددده فدددددي تسدددددع مناسدددددبات و " طبقدددددات علمددددداء إفريقيدددددة"أبدددددي العدددددرب مؤلدددددف

الددددذي نقددددل عندددده فددددي " المسددددالك و الممالددددك"الثانيددددة عنددددد أبددددي عبيددددد البكددددري صدددداحب كتدددداب
" كتددددددداب( م202/ه923ت)تندددددددوخي محمدددددددد بدددددددن سدددددددحنونكمدددددددا ألدددددددف ال. 2ثدددددددالث مناسدددددددبات

-905)طبقددددددددات العلمدددددددداء فددددددددي سددددددددبعة أجددددددددزاء، كمددددددددا كتددددددددب األميددددددددر األغلبددددددددي زيددددددددادة اهلل
و " تددددددداريخ بندددددددي األغلدددددددب"كتابدددددددا يتنددددددداول تددددددداريخ أسدددددددرته موسدددددددوم ب( م264-253/ه996

بالتدددددالي كدددددان للروايدددددة الشدددددفوية بإفريقيدددددة اإلسدددددالمية، دور كبيدددددر فدددددي تددددددوين األخبدددددار عدددددن 
اإلسدددددالمي لدددددبالد المغدددددرب، و ذلدددددك راجدددددع باألسددددداس لغيددددداب المصدددددادر المكتوبدددددة، و الفدددددتح 

 قلددددة االهتمددددام بالدراسددددات التاريخيددددة التددددي ركددددزت أغلبهددددا فددددي الحددددديث عددددن المغددددازي بهدددددف
عددددددن طريددددددق إلحدددددداق بددددددالد  ، و إظهددددددار عمددددددل األسددددددالفتسددددددجيل ذاكددددددرة األجيددددددال السددددددابقة

 .المغرب بالفلك الحضاري اإلسالمي
 :ية التاريخية اإلباضية بالمغرب األوسط الرستميالروا -ثانيا
،فيدددده نوعددددا مددددا شدددديء مددددن خددددالل هددددذه الفترة" التدددداريخ"إن الحددددديث عددددن اسددددتعمال لفظددددة     

المبالغددددة إذ اللفظددددة مازالددددت لددددم تعددددرف معناهددددا و طريقهددددا لالنتشددددار مثلمددددا هددددو الحددددال  فددددي 
يومنددددددا هددددددذا، و الدددددددارس للكتددددددب التددددددي ألفددددددت خددددددالل هددددددذه الفتددددددرة يالحددددددظ جليددددددا أن هددددددذه 

                                                             
أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم،طبقات علماء افريقية و تونس،تحقيق علي الشابي و نعيم حسن الباقي   1

ينظر كذلك  543-45-32-14م ص ص5221تونس-الشركة التونسية للنشر،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر
 .  52عبد القادر بوباية، المرجع السابق،ص

 .  90عبد القادر بوباية، المرجع السابق ، ص  2
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، و إنمددددددا تضدددددمنت تددددددوليف فدددددي المغددددددازي، و "تددددداريخ"المؤلفدددددات ال تحمددددددل عناوينهدددددا لفظددددددة 
 1حيث لم تكن تعدى صنف األخبار السير و الطبقات

لقددددد اهددددتم دعددددداة اإلباضددددية علدددددى نشددددر تعدددداليم المدددددذهب اإلباضددددي فدددددي المندددداطق التدددددي     
 اعتنقت

أفكددددارهم فددددي المغددددرب األوسددددط  ، وكانددددت لهددددم اهتمامددددات بسدددديرة الرسددددول صددددلى اهلل عليدددده 
 وسلم

 .2وكذلك الصحابة من بعده رضوان اهلل عليهم

ء المددددددددددددددذهب، كسدددددددددددددديرة عبددددددددددددددد اهلل بددددددددددددددن إبدددددددددددددداض  كمددددددددددددددا اهتمددددددددددددددوا بسدددددددددددددديرة علمددددددددددددددا     
،و أبددددددي عبيدددددددة مسددددددلم بددددددن ( م459/ه26ت)،وجددددددابر بددددددن زيددددددد( م401/ه23ت)التميمددددددي

 (م456-ه21ت)أبي كريمة 
هدددؤالء بعنايدددة خاصدددة مدددن قبدددل هدددؤالء الددددعاة الدددذين حددداولوا نشدددر تعدددداليم  لقدددد حظيدددت سدددير

. المددددذهبالمددددذهب عددددن طريددددق تددددذكير أتبدددداعهم بمناقددددب و خصددددال سدددديرة مؤسسددددي علمدددداء 
كمددددا حظددددي األئمددددة الرسددددتميين باهتمددددام كبيددددر مددددن قبددددل اإلباضددددية ، و مددددن القددددرائن الدالددددة 

،كدددددددان ( م245-296/ه912-902)علدددددددى ذلدددددددك أن أبدددددددا بكدددددددر أفلدددددددح بدددددددن عبدددددددد الوهددددددداب
كدددددددان يحدددددددب اآلداب و األشدددددددعار و أخبدددددددار "مولعدددددددا بالتددددددداريخ فيقدددددددول عنددددددده ابدددددددن الصدددددددغير

بقدددددراءة كتدددددب المسدددددلمين و بخاصدددددة إضدددددافة إلدددددى ذلدددددك كدددددان يطالدددددب رعيتددددده  3"الماضددددديين
وهدددددو مدددددا يبدددددرز لندددددا تعلدددددق اإلمدددددام بأخبدددددار . 4أخبدددددار أهدددددل الددددددعوة ألبدددددي سدددددفيان محبدددددوب

الماضدددديين، غيددددر أن ابددددن الصددددغير لددددم يددددورد لنددددا اإلخبدددداريين الددددذين كددددان  يسددددتمع لهددددم أبددددي 

                                                             
،دراسة في األوضاع االقتصادية و الحياة ( م202-444-ه923-530)إبراهيم بحاز، الدولة الرستمية  1

 . 161م،ص9050-ه5165الفكرية،منشورات ألفا،الجزائر الطبعة الثالثة
ق بشار عواد مؤسسة الرسالة جمال الدين أبي الحاج يوسف،تهذيب الكمال في أسماء الرجال،تحقي 2

 . 164-161،ص ص 1،مج 5222بيروت،
،أخبار األئمة الرستميين،تحقيق إبراهيم بحاز و محمد ناصر،دار الغرب اإلسالمي ابن الصغير- 3

 .65ص 5223بيروت،لبنان
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بكدددددر،  و يبددددددو أنددددده كدددددان يتنددددداول أخبدددددار إباضدددددية المشدددددرق،  و السدددددلف مدددددن أئمدددددة الدولدددددة 
 .1الرستمية

لعددددددل أقدددددددم كتددددددب السددددددير التددددددي تناولددددددت التدددددداريخ السياسددددددي للدولددددددة الرسددددددتمية ، فددددددي و      
إطددددار التددددأريخ لسددددير اإلباضددددية بالمشددددرق ثددددم المغددددرب، كددددان كتدددداب لددددواب ابددددن سددددالم ابددددن 

تتجلدددددى قيمدددددة " كتددددداب السددددديرة"أو" شدددددرائع الددددددين"،  (م223/ه946ت بعدددددد) عمدددددرو التدددددوزري
هدددددذا الكتددددداب فدددددي أنددددده يعتبدددددر مدددددن المحددددداوالت األولدددددى لغيدددددر العدددددرب، أو بددددداألحرى لسدددددكان 
الدددددبالد األصدددددليين، لوصدددددف أسدددددس الحيددددداة الدينيدددددة وللتعريدددددف بتددددداريخ اإلسدددددالم فدددددي إطدددددار 

لشدددواهد علدددى لدددذلك فدددإن هدددذا التصدددنيف مدددن أهدددم ا. هدددذا الددددين الجديدددد وعبدددر اللغدددة العربيدددة
ولعددددل مددددن األهميددددة بمكددددان أن نشددددير إلددددى .  اسددددتيعاب البربددددر للحضددددارة العربيددددة اإلسددددالمية

 :محتوى الكتاب
فددددي الثلددددث األول مددددن الكتدددداب يددددأتي التعريددددف بأسددددس العقيدددددة اإلسددددالمية، كمددددا يشددددار      

وفدددددي هدددددذا المضدددددمار . إلدددددى مجموعدددددة مدددددن الصدددددحابة الدددددذين اتخدددددذت حيددددداتهم كمثدددددل أعلدددددى
مددددن األحاديددددث النبويددددة التددددي تسددددند لكددددل مددددن عبددددد اهلل بددددن مسددددعود، وعبددددد اهلل  يددددرد الكثيددددر

وهددددؤالء هددددم المرجددددع فددددي بعددددض المسددددائل الهامددددة للعقيدددددة . بددددن عبدددداس، والحسددددن البصددددري
ددددرت آيددددات قرآنيددددة عديدددددة لتشددددكل أساسددددا ودلدددديال  ألقددددوال هامددددة ظهددددرت فددددي   . أيضددددا وقددددد فتسآ

" يلددددي ذلددددك عددددرض . مفسددددرين آخددددرينل الددددنص وذكددددرت إلددددى جانددددب ذلددددك تفسدددديرات مختلفددددة
التددددي تددددنظم الحيدددداة الدينيددددة للفددددرد، ويشددددرح الكاتددددب مددددا يتعلددددق بالتصددددرفات " لشددددرائع الدددددين 

ثدددددم تعدددددرض قواعدددددد دينيدددددة تدددددنظم حيددددداة المجتمدددددع اإلسدددددالمي، . األخالقيدددددة شدددددرحا مستفيضدددددا
ددددددثين ومدددددن أهدددددل الكتددددداب ويتبدددددع ذلدددددك . ويدددددأتي هندددددا التعريدددددف بالفئدددددات المختلفدددددة مدددددن المتح 

 .والقاضي، والمفتي" إمام المسلمين " ر الخصال التي يجب توافرها في ذك
يمكدددددن أن نحددددددد األجدددددزاء التدددددي تتنددددداول الجاندددددب التددددداريخي مدددددن هدددددذا الكتددددداب حسدددددب و      

تقسددددديم ، فدددددي الجدددددزئين الثالدددددث و الرابدددددع ، إذ يتحددددددث فدددددي الثالدددددث عدددددن األحدددددوال السياسدددددية 
الرابددددع ذكددددر علمدددداء المددددذهب اإلباضددددي  لخلفدددداء بنددددي أميددددة و بنددددي العبدددداس ، ثددددم فددددي الجددددزء

، وفقهائددددده و زعمائدددددده بالمشدددددرق ، ويلددددددي ذلددددددك أخبدددددار تاريخيددددددة هامدددددة بخصددددددوص إمددددددامين 
مددددن أئمددددة اإلباضددددية سددددبقا عبددددد الرحمددددان ابددددن رسددددتم مؤسددددس الدولددددة الرسددددتمية بتيهددددرت ، و 
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همددددا أبددددو الخطدددداب عبددددد األعلددددى ابددددن السددددمح المعددددافري ، وأبددددو حدددداتم الملددددزوزي ، وتخلددددل 
األخبددددار أحاديددددث عددددن فضددددائل البربددددر ، ثددددم تسددددميات لفقهدددداء القيددددروان و طدددددرابلس ، هددددذه 

ثددددم رسددددالة أبددددي عيسدددددى الخرسدددداني إلددددى إخوانددددده فددددي عهددددد اإلمدددددامين عبددددد الوهدددداب و ابنددددده 
 .1أفلح

وفددددددي حددددددديثنا عددددددن مصددددددادر األخبددددددار التاريخيددددددة البددددددن سددددددالم، لددددددم يددددددذكر أندددددده أخددددددذ       
فدددددي طددددددرابلس و إفريقيدددددة مدددددن أي مصدددددددر  أخبددددداره عندددددد التدددددأريخ ألصددددددحاب هدددددذا المدددددذهب

مددددددو ن مدددددن كتدددددب التدددددأريخ و التدددددراجم ، بدددددل نقدددددل جميدددددع  معلوماتددددده عدددددن مخبريددددده أو ممدددددا 
شددددداهده  شخصددددديا ،  أمدددددا األحاديدددددث الدددددواردة عدددددن النبدددددي صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم ، وعدددددن 
الصدددحابة و التددددابعين فيددددرجح أنهددددا منقولددددة عددددن مصددددادر مدونددددة فددددي معظددددم األحددددوال ، وقددددد 

كتدددداب الددددرد علددددى "مؤلددددف فددددي موضددددع واحددددد كتابددددا أخددددذ عندددده حددددديثا معينددددا و هددددو ذكددددر ال
 . 2لعبد اهلل ابن يزيد الفزاري"الروافض

معظددددم مددددا حددددواه كتدددداب لددددواب ابددددن سددددالم مددددن معلومددددات تاريخيددددة يشددددير إلددددى أندددده أراد و     
 .أن يذكر تاريخ إباضية المغرب من بدايته حتى أيام األئمة الرستميين األوائل

ر لدددددواب فدددددي كتابددددده هدددددذا إلدددددى فقهددددداء المدددددذهب اإلباضدددددي ووجدددددودهم فدددددي البلددددددان، وأشدددددا   
 .3ومعرفة نظرة اإلباضية إلى الصحابة و أخبار األولين

ويعددددد كتدددداب ابددددن الصددددغير رغددددم تددددأخره عددددن ابددددن سددددالم زمنيددددا أهددددم مندددده ، مددددن ناحيددددة     
و لعدددددل مدددددا _ و هدددددو مدددددا يفيددددددنا هندددددا_ التدددددأريخ لألحدددددداث السياسدددددية فدددددي الدولدددددة الرسدددددتمية 

يبددددرر هددددذا التفضدددديل كددددون ابددددن الصددددغير عددددايش الفتددددرة األخيددددرة مددددن حكددددم الدولددددة الرسددددتمية 
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شددددارف سددددقوطها ، عكددددس ابددددن سددددالم الددددذي بتيهددددرت ، فجمددددع أخبارهددددا منددددذ قيامهددددا حتددددى م
 .عايش المرحلة األولية لقيامها فقط 

كدددددذلك يختلفدددددان فدددددي الغايدددددة مدددددن تدددددأليف كدددددل منهدددددا ، فلدددددواب ابدددددن سدددددالم إنمدددددا كدددددان تأليفددددده 
و إنمددددددا :"لكتابددددده لجمدددددع أخبدددددار فقهدددددداء المدددددذهب اإلباضدددددي ، وهدددددذا مددددددا يعبدددددر عنددددده قدددددائال 

دواويددددن العلددددم و اآلثددددار تسددددمية قادتنددددا دعانددددا إلددددى أن وضددددعنا كتابنددددا هددددذا جمعنددددا فيدددده مددددن 
،فددددي حددددين ألددددف ابددددن الصددددغير كتابدددده لددددذكر مناقددددب األئمددددة الرسددددتميين و أحددددداث "و فقهائنددددا

هدددددذه الدولدددددة أيدددددامهم ، وقدددددد عاصدددددر الفتدددددرة األخيدددددرة منهدددددا ، ابتدددددداء مدددددن حكدددددم اإلمدددددام أبدددددي 
 اليقظان ابن أفلح الذي يقول عنه

، ويعتبددددر هددددذا الكتدددداب البددددن 1"مجلسدددده و قددددد لحقددددت أنددددا بعددددض أيامدددده و إمارتدددده وحضددددرت"
الصددددغير ربمددددا المصدددددر الوحيددددد لتدددداريخ الدولددددة الرسددددتمية، كوندددده عددددايش األحددددداث فيهددددا أو 

 .سمع ممن عايشها
يشددددترك ابددددن الصددددغير و لددددواب ابددددن سددددالم فددددي كددددون أغلددددب مصددددادر أخبارهمددددا كانددددت و     

ر األئمددددة الواحددددد إمددددا سددددماعا أو مشدددداهدة،وقد أولددددى ابددددن الصددددغير عنايددددة فائقددددة بجمددددع أخبددددا
تلددددو اآلخددددر وأطنددددب فددددي الحددددديث عددددن بعددددض الفددددتن ، كفتنددددة ابددددن عرفددددة أو المنافسددددة التددددي 

،و هددددذا مددددا يددددراد بدددده 2جددددرت بددددين اإلمددددامين أبددددي حدددداتم و يعقددددوب ابددددن أفلددددح علددددى السددددلطة
 التاريخ السياسي للدولة الرستمية

تنددددددددداول الجاندددددددددب الشخصدددددددددي مدددددددددن حيددددددددداتهم الخاصدددددددددة ، دون أن يركدددددددددز علدددددددددى أعمدددددددددالهم 
 .السياسية و مواقفهم في حكم الدولة الرستمية

يكددددداد المؤلفدددددان المدددددذكوران للدددددواب ابدددددن سدددددالم وابدددددن الصدددددغير يخلدددددوان مدددددن التدددددواريخ ،     
ولعدددددل هدددددذا مدددددن العوامدددددل المشدددددتركة بينهمدددددا، فاالعتمددددداد عنددددددهما علدددددى الروايدددددة الشدددددفوية ال 

خبددددار لعمليددددة يكددددون فيدددده فددددي معظددددم األحيددددان دقددددة فددددي التددددواريخ ، وذلددددك لتعددددرض هددددذه األ
النقددددد العقلددددي فيددددورد الخبدددددر دون أن يحدددددد تاريخدددده بدقدددده ، و إنمدددددا يجعلدددده فددددي إطددددار عدددددام 

 .لعهد أو لعصر معين
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و لددددم يكتبدددده  1مددددا يزيددددد مددددن قيمددددة هددددذا الكتدددداب هددددو أن مؤلفدددده لدددديس إباضددددي المددددذهبو    
، دفاعدددا عددددن اإلباضدددية كمعتقددددد، كمدددا فعددددل بقيددددة المدددؤرخين لتدددداريخ وسدددير الدولددددة الرسددددتمية 

عدددداش بددددورجالن وتددددوفي بهددددا سددددنة )رغددددم تددددأخرهم عندددده كددددأبي زكريدددداء يحيددددى ابددددن أبددددي بكددددر
المعدددددروف بتددددداريخ أبدددددي زكريددددداء  ، "سدددددير األئمدددددة و أخبدددددارهم"فدددددي كتابددددده ( م5042/ه145

، و أبدددددو " السدددددير"صددددداحب كتددددداب( م5199/ ه292تدددددوفي سدددددنة) و أبدددددو العبددددداس الشدددددماخي
" فدددددددي كتابددددددده ( م56/ ه4رن تدددددددوفي فدددددددي النصدددددددف الثددددددداني مدددددددن القددددددد) العبددددددداس الددددددددرجيني

، إنمدددددا كتدددددب تاريخددددده بددددددواعي شدددددعوره القدددددوي باالنتمددددداء إلدددددى  2"طبقدددددات مشدددددايخ اإلباضدددددية
 3.تيهرت المدينة

ألبدددددددي زكريددددددداء الدددددددورجالني تنددددددداول التددددددداريخ " سدددددددير األئمدددددددة و أخبدددددددارهم "حتدددددددى كتددددددداب    
 السياسي

مي ، لكنددددده للدولدددددة  الرسدددددتمية فدددددي إطدددددار الحدددددديث عدددددن أئمدددددة اإلباضدددددية بدددددالمغرب اإلسدددددال
أغفدددددل بعدددددض الجواندددددب المهمدددددة مدددددن األحدددددداث السياسدددددية خاصدددددة فدددددي الدولدددددة الرسدددددتمية ، 
مثدددل واليدددة أبدددي بكدددر ابددددن أفلدددح ابدددن رسدددتم ، اإلمدددام الرابددددع للدولدددة الرسدددتمية ، و قدددد أهمددددل 
ذكدددددر واليتددددده تحرجدددددا مدددددن فعلتددددده ، واكتفدددددى بدددددذكر حدددددادث غددددددره بدددددابن عرفدددددة ، و قدددددد تدددددولى 

 .4اإلمامة مدة سنتين
لعددددل هددددذا مددددا جعددددل المؤلفددددات السددددابقة ال ترقددددى لتتفاضددددل علددددى كتدددداب ابددددن الصددددغير و    

المدددددالكي  و ذلدددددك لذاتيدددددة ظهدددددرت فددددددي كتابدددددات أصدددددحابها سدددددواءل للمدددددذهب اإلباضددددددي ، أو 
لفقهائدددده ، أو لغيددددر ذلددددك ، لكددددن هددددذا ال ينفددددي قيمتهددددا العلميددددة و التاريخيددددة ، وال يقلددددل مددددن 

                                                             
قدور وهراني ، جوانب من التاريخ االجتماعي و االقتصادي لمدينة تاهرت من خالل كتاب ابن الصغير المالكي 1

 . 534: م، ص9050/ هد 5165، سنة 90، العدد01، المجلد  مجلة ثقافتنا للدراسات و البحوث، 
 .03: المؤسسة الوطنية للكتاب ، ص: جودت عبد الكريم يوسف ، العالقات الخارجية للدولة الرستمية ، الجزائر 2

مطبعة البعث، العدد : ،قسنطينة د الجزائر  مجلة األصالةوداد القاضي ، ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية ،  3
 . 19: م، ص5244، ماي 11
ي بكر ، سير األئمة وأخبارهم ،تحقيق اسماعيل العربي مطبعة أحمد زبانة،نشر المكتبة أبو زكرياء يحي ابن أب  4

 ، 514: م ص5242/ه5622الوطنية الجزائر 
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رسدددددتمية مدددددن أي جاندددددب كدددددان تناولهدددددا، أمددددددن أهميتهدددددا فدددددي تصدددددوير الحيددددداة فدددددي الدولدددددة ال
 .الناحية المذهبية أو من الناحية السياسية  أو غيرها

لدددديس مددددن المبالغددددة القددددول أن معظددددم الكتددددب التددددي ألفددددت فددددي عهددددد الدولددددة الرسددددتمية  و      
وصددددنفت فددددي التدددداريخ إنمددددا تناولددددت فددددي طياتهددددا شدددديئا مددددن التدددداريخ السياسددددي لهددددذه الدولددددة ، 

ل اإلطددددالع علددددى مددددا وصددددلنا منهددددا ، و إن كددددان نالهددددا مددددن عوامددددل وذلددددك نلمسدددده مددددن خددددال
الددددددنقص فددددددي عدددددددد صددددددفحاتها أو فقراتهددددددا أو حتددددددى كلماتهددددددا ، لكددددددن قيمتهددددددا فددددددي التددددددأريخ 
لألحددددداث السياسددددية الهامددددة فددددي الدولددددة الرسددددتمية تبقددددى كبيددددرة ، مددددا لددددم يثبددددت مددددا يضددددعف 

 .مصداقيتها أو ينافيها باإلثبات التاريخي و العلمي
خبددددار ابدددددن الصددددغير بددددين الروايدددددة الشددددفوية والمشدددداهدة، أمدددددا الروايددددة الشدددددفوية تنوعددددت أ

علدددى مدددا حددددثني : "، أو"حددددثني غيدددر واحدددد: "، أو"حددددثني بعدددض مدددن أثدددق بددده: "فيبددددأها بدددد
: ويخددددتم قولدددده أحيانددددال بعبددددارة". وقددددد حكددددى لددددي جماعددددة مددددن الندددداس: "أو". بدددده أهددددل المعرفددددة

أ قبددددل فتددددرة أبددددي اليقظددددان، وهددددو يتحدددددث عددددن بعددددض أمددددا المشدددداهدة فإنهددددا ال تبددددد".اهلل أعلددددم"
مشدددداهداته مثددددل حبدددده لالسددددتطالع علددددى رمددددي القاضددددي الخدددداتم، والقمطددددر ألبددددي اليقظددددان، 

 1.وحضوره بعض المناظرات بين اإلباضية وغيرهم من المعتزلة
وتميددددز ابددددن الصددددغير بصدددددفات المددددؤرخ، التددددي أوردهددددا ابدددددن خلدددددون فددددي سددددياق حديثددددده     

قصدددددص حكوهدددددا ال ( لعبدددددد الدددددرحمن بدددددن رسدددددتم)وكاندددددت لددددده" فيقدددددول عدددددن مزالدددددق المدددددؤرخين
و إن أتددددم الصدددددق فيهددددا و ال أحددددرف علددددى معانيهددددا و ( كددددذا) يمكددددن ذكرهددددا إال علددددى وجدددده

مدددددن شددددديم ذوي ... ال أزيدددددد فيهدددددا و ال أنقدددددص منهدددددا إذ الدددددنقص فدددددي الخبدددددر و الزيدددددادة لددددديس
ن كندددددا للقدددددوم مبغضدددددين و  لسددددديرهم كدددددارهين و المدددددروءات وال مدددددن أخدددددالق ذوي الدددددديانات واو

فدددددنحن و إن ذكرندددددا سددددديرهم علدددددى مدددددا اتصدددددل بندددددا وعددددددلهم فيمدددددا ولدددددوه . لمدددددذاهبهم مسدددددتقلين
 .2"فلسنا ممن تعجبه طالوة أفعالهم و ال حسن سيرهم

، إال أن 3وقدددددد اعتبدددددرت وداد القاضدددددي ابدددددن الصدددددغير مؤرخدددددا حقدددددا يعدددددي مدددددا يريدددددد أن يكتبددددده
اث التدددددي جدددددرت فدددددي تيهدددددرت ،دون كتابددددده يخلدددددو مدددددن ذكدددددر التواريخ،واقتصددددداره علدددددى األحدددددد

                                                             
 . 532،المقال السابق، صقدور وهراني  1
 . 50ابن الصغير،المصدر السابق،ص 2
  12وداد القاضي،المقال السابق،ص 3
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غيرهددددا مددددن المندددداطق التابعددددة للدولددددة الرسددددتمية ،كمددددا أندددده أغفددددل األحددددداث  التاريخيددددة التددددي 
جددددرت و تزامنددددت فددددي المغددددرب، إضددددافة إلددددى ذلددددك عدددددم تطرقدددده للكثيددددر مددددن األحددددداث التددددي 

 .شهدها التاريخ اإلباضي
الل هدددددذه الفتدددددرة ويمكدددددن تلخددددديص مالمدددددح مدددددنهج الكتابدددددة التاريخيدددددة بدددددالمغرب األوسدددددط خددددد

 :على النحو التالي
إن الكتابددددددة التاريخيددددددة بددددددالمغرب األوسددددددط لددددددم ترقددددددى، لمثيالتهددددددا بالمشددددددرق خاصددددددة فددددددي  -

 .مجال كتابة السير و المغازي
عدددددددم الددددددتحكم فددددددي شددددددروط الكتابددددددة التاريخيددددددة،نلمس ذلددددددك جليددددددا فددددددي صددددددعوبة و تنظدددددديم -

 .الوقائع الخبر التاريخي القائم أساسا على السنوات التي جرت فيها
غيدددداب تفسددددير أحددددداث التدددداريخ وفددددق مددددنهج علمددددي تجريبددددي قددددائم علددددى الحددددذر فددددي تلقددددي  -

 .الروايات  والدقة في تحليلها 
عددددددم الكشدددددف عدددددن أسدددددباب  الكثيدددددر مدددددن الظدددددواهر و األحدددددداث التاريخيدددددة علدددددى ضدددددوء  -

 ارتباطها
التاريخيددددة ربددددط الظدددداهرة  بمعنددددى عدددددم وجددددود. بمددددا قبلهددددا أو بمددددا عاصددددرها مددددن حددددوادث

 بالظواهر
 .األخرى الموالية لها و المتفاعلة معها

شدددددكلت العلدددددوم الدينيدددددة أهميدددددة كبيدددددرة فدددددي معرفدددددة الكثيدددددر مدددددن الحقدددددائق التاريخيدددددة التدددددي  -
 .أغفلتها الروايات التاريخية، مثل كتاب مسائل نفوسة لإلمام عبد الوهاب

 :التاليف التاريخي في خدمة الدولة الفاطمية -ثالثا
 - 202/ هدددددد 639 - 923)ترتدددددب عدددددن تأسددددديس الدولدددددة الفاطميدددددة  فدددددي بدددددالد المغدددددرب    

تغيددددددددر الصددددددددفحة السياسددددددددية للمنطقددددددددة عددددددددن طريددددددددق بددددددددروز حركددددددددات معارضددددددددة ( م 249
للمددددذهب اإلسددددماعيلي، تجلددددت فددددي الثددددورات العديدددددة التددددي اندددددلعت مددددن أهمهددددا ثددددورة مخلددددد 

 (.م214/ه663ت)الزناتي  بن كيداد اليفرني
ك علددددددى المجددددددال الفكددددددري، حيددددددث بددددددرز إلددددددى الوجددددددود صددددددراع فكددددددري، وقددددددد انعكددددددس ذلدددددد   

سددددعت فيدددده كددددل جماعددددة دينيددددة إلددددى إبددددراز موروثهددددا التدددداريخي عددددن طريددددق إظهددددار مثالددددب 
فظهدددددرت الكتابدددددة التاريخيدددددة فدددددي إطدددددار هدددددذا . الخصدددددم، و التعدددددرض لددددده بدددددالتجريح و النقدددددد
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اء مقددددربين الصددددراع المحتدددددم، مددددن خددددالل ظهددددور عدددددة مؤلفددددات مددددن إنجدددداز كت دددداب أو فقهدددد
 من دواليب الحكم،كان الهدف من وراء هذه

، فظهددددرت كتابددددة تاريخيددددة 1الكتابددددات هددددو صددددنع مجتمددددع شدددديعي خاضددددع لسددددلطة العبيددددديين
الدددددذي حددددداول (  م241/ه631ت)بدددددن محمدددددد 2بالطيدددددة ترجمتهدددددا كتابدددددات القاضدددددي النعمدددددان

لس و كتدددددداب المجددددددا"و" افتتدددددداح الدددددددعوة"مددددددن خددددددالل مؤلفاتدددددده التاريخيددددددة المتعددددددددة، ككتدددددداب
 .3أن يوظف التاريخ لخدمة الدعوة اإلسماعيلية و الدولة الفاطمية" المسايرات

وتجددددددر اإلشدددددارة أنددددده خدددددالل هدددددذه الفتدددددرة تدددددم انسدددددحاب التددددداريخ مدددددن ميددددددان الحدددددديث و     
ددددددع مشدددددروع الكتابددددددة مددددددن خددددددالل تأسددددديس مددددددا سددددددمكي بددددددديوان  التحاقددددده بركددددددب األدب ، فتوسك

 الذي يصنفاإلنشاء 
تددددده مدددددن  مدددددن أعظدددددم الددددددواوين قاطبدددددة فدددددي إدارة حكدددددم الدولدددددة الفاطميدددددة، حيدددددث كاندددددت مهمك

 أخطر وأدقك 
ددددددة، كانددددددت السددددددجالكت  المهددددددامكد ففددددددي دولددددددة كالدولددددددة الفاطميددددددة لهددددددا صددددددبغة مذهبيددددددة خاصك
والمراسدددددديم تصدددددداع فددددددي أسدددددداليب عاليددددددة، وكددددددان بددددددثك الدددددددعوة المذهبيددددددة وعرضددددددها خددددددالل 

نيدددددة، ممدددددا أدكى إلدددددى تطدددددوكر الكتابدددددة المكاتبدددددات السياسدددددية يتطلكدددددب أرقدددددى وأبلدددددغ الصددددديغ البيا
التاريخيددددة بشددددكل رغبدددده الحكددددام الفدددداطميكوند لددددذلك عنيددددت الدولددددة الفاطميددددة بددددديوان اإلنشدددداء 

هدددددوا إليددددده مزيددددددا مدددددن اهتمدددددامهم اتخدددددذوه وسددددديلة لرفعدددددة قددددددرهم، ونشدددددر "عنايدددددة كبدددددرى  ووجك
                                                             

 .65آسيا ساحلي،المرجع السابق،ص:ينظر كذلك.511السابق،صعالوة عمارة، المرجع   1
أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد اهلل محمد بن منصور بن حيون التميمي، يلقب بالقاضي النعمان تمييزا له عن   2

اإلمام أبي حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي،ولد ونشأ في المهدية أواخر القرن الثالث هجري، كان في بداية 
أمره في المذهب األشعري ثم تحول إلى المذهب الشيعي اإلسماعيلي، برع في الفقه والتفسير واللغة العربية والشعر 

والتاريخ، ألف عشرات المصنفات في الفقه والفلسفة والتاريخ نذكر من بينها المجالس والمسايرات، افتتاح الدعوة، 
سالم، اختالف أصول المذاهب، ذات البيان في الرد على ابن شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار، دعائم اإل

قتيبة، التوحيد واإلمامة، كتاب الهمة في آداب إتباع األئمة وغيرها، شغل منصب قاضي قضاة الخالفة الفاطمية 
محمد الناصر الصديقي، القاضي النعمان المؤرخ . م241/ھ636في عهد المنصور والمعز، توفي بالقاهرة سنة 

 .510-561، جامعة وهران، صص، 9056، 90الداعي، مجلة عصور، عدد 
منشورات مركز الكتاب إسماعيل سامعي،القاضي النعمان و جهوده في إرساء دعائم الخالفة الفاطمية،  3

 . 559،الطبعة األولى ص 9050،عمان األكاديمي
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هدددددا، ذكددددرهم فددددي اآلفددددداق، ذلددددك أن كتكابدددده يشددددديدون بمجدددددهم فيمددددا يكتبدددددون مددددن رسددددائل وغير 
فينمددددون فددددي قلددددوب الشددددعب إجاللهددددم وتقديسددددهم، كمددددا كددددانوا ينشددددرون اسددددمهم محاطددددا بهالددددة 
التعظددددديم فدددددي أنحددددداء العدددددالم، ولهدددددذا كدددددان ال يدددددرأس هدددددذا الدددددديوان إالك أجدددددلك كتكددددداب البالغدددددة، 
ليددددددده تسدددددددلكم  ويخاطدددددددب باألجدددددددل، وكدددددددان يقدددددددال لددددددده عنددددددددهم كاتدددددددب الدسدددددددتور الشدددددددريف، واو

ها علددددى الخليفددددة مددددن يددددده، وهددددو الددددذي يددددأمر بتنزيلهددددا المكاتبددددات الددددواردة مختومددددة، فيعرضدددد
واإلجابددددة عنهددددا، ويستشدددديره الخليفددددة فددددي أكثددددر أمددددوره، وال يحجددددب عندددده متددددى قصددددد المثددددول 

 .1بين يديه، وربكما بات عنده الليالي
ومددددددددن بددددددددين الددددددددذين شددددددددغلوا فددددددددي هددددددددذا الددددددددديوان نددددددددذكر العزيددددددددزي أبددددددددوعلي المنصددددددددور     

كددددان كاتبددددا فيدددده، حيددددث وظددددف الوثددددائق الرسددددمية  الددددذي(عدددداش فددددي القددددرن الرابددددع)الجددددوذري
للخلفددداء الفددداطميين فدددي كتابدددة سددديرة قائدددده، علدددى أنندددا الكتددداب الدددذي ألفددده حيددددرة بدددن محمدددد 

و " السددددديرة الكتاميدددددة"كدددددذلك و الموسدددددوم ب( عددددداش فدددددي القدددددرن الرابدددددع)بدددددن إبدددددراهيم الكتدددددامي
عمددددداد الددددددين  الدددددذي ال نعدددددرف عنددددده سدددددوى عنوانددددده الدددددذي أشدددددار إليددددده الداعيدددددة اإلسدددددماعيلي

و يظهددددددددر مددددددددن خددددددددالل عنددددددددوان الكتدددددددداب أن . 2فددددددددي كتابدددددددده( م5134/ه249ت)القرشددددددددي
صدددددداحبه قددددددد حدددددداول أن يبددددددرز الدددددددور الددددددذي قامددددددت بدددددده هددددددذه القبيلددددددة فددددددي خدمددددددة الدددددددعوة 

 اإلسماعيلية و تأثيرها في مجريات األحداث التي عرفتها الدولة الفاطمية،من خالل
والقضدددددددداء علدددددددى دولددددددددة األغالبددددددددة فددددددددي  احتضدددددددانها لهددددددددذه الدددددددددعوة ونصدددددددرتها و اإلطاحددددددددة

القيدددروان بتددددونس وكدددذا دورهددددا الحاسدددم فددددي تأسددديس الدولددددة الفاطميدددة فكددددانوا  بمثابدددة حماتهددددا 
 .وجنودها المخلصين

وفدددي نفدددس الفتدددرة أيضدددال، وفدددد بعدددض الددددعاة المشدددارقة إلدددى بدددالط الخلفددداء الفددداطميين علدددى 
بدددددات تاريخيدددددة هامدددددة عدددددن عهددددددي القدددددائم والمنصدددددور مدددددن رجددددداالت القصدددددر وتركدددددوا لندددددا كتا

الدددذي ألددددف كتابدددال عددددن ( هددددد 1ق )الدولدددة الفاطميدددة، مددددن بيدددنهم جعفددددر بدددن منصددددور اليمندددي 

                                                             
،منشورات مؤمنون بال حدود للدراسات و ،مجلة يتفكرونعبد السالم شرماط، الكتابة في العهد الفاطمي  1

 . 11،ص9056،السنة59األبحاث،الرباط، العدد
 . 493-132،ص ص5221عيون األخبار وفنون اآلثار،تحقيق محمد اليعالوي،دار الغرب اإلسالمي بيروت  2
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اسدددددتتار "، كمدددددا ألدددددف إبدددددراهيم النيسدددددابوري للخليفدددددة المهددددددي كتابدددددا موسدددددوما ب1سددددديرة والدددددده
 .2و الذي يتحدث فيه عن الدعوة اإلسماعيلية في بالد المغرب". اإلمام

( م 246/ هددددددد 636. ت) 3جعفددددددر أحمدددددد بددددددن إبدددددراهيم بددددددن الجدددددزارألدددددف الطبيددددددب أبدددددو و    
، ويغطدددي فتدددرة الفدددتح "التعريدددف فددي أخبدددار إفريقيدددة"المعدددروف أيضدددال بدددد "أخبدددار الدولدددة"كتدداب

وقددددد نقددددل عندددده فيمددددا بعددددد ابددددن حيددددان القرطبددددي فيمددددا يتعلددددق . م 245/ هددددد 635إلددددى غايددددة 
 4.األموي في المغرب األقصى -بالنزاع الفاطمي 

ع أصدددددحابها ،  التاريخيدددددةممدددددا تقددددددم  أن الكتابدددددة  يتضدددددح     وجددددددت مدددددن يحتضدددددنها ويشدددددجك
السدددددديما وأن الفدددددداطميين ، وجدددددددوا أنفسددددددهم فددددددي مجتمددددددع سددددددنكي يعددددددارض قسددددددم كبيددددددر مندددددده 
النحلددددة الفاطميددددة معارضددددة شددددديدةد فكددددان علدددديهم أن يخوضددددوا غمددددار صددددراع داخلددددي، كمددددا 

مدددن جهدددة ومدددع البيددددزنطيين  كدددان علددديهم أن يددددخلوا فدددي صددددراع مدددع األمدددويين فدددي األندددددلس
مددددددن جهددددددة ثانيددددددة، ومددددددع العباسدددددديين مددددددن جهددددددة ثالثددددددة، وكانددددددت الكتابددددددة التاريخيددددددة سددددددالحا 

ددددد الدولددددة الفاطميددددة ، وتدددددافع عنهددددا كمددددا أنك الكاتددددب المددددوالي للدولددددة الفاطميددددة . نافعددددا، تمجك
ددددددام أنفسددددددهمد فهددددددو  ددددددة، إذ يلقددددددى اإلجددددددالل والتقدددددددير مددددددن الحكك كددددددان يحظددددددى بمكانددددددة خاصك

ددددددددهم ويحددددددديطهم الحدددددددافظ  ألسدددددددرارهم وخفايدددددددا أمدددددددورهم، وفدددددددي الوقدددددددت نفسددددددده هدددددددو مدددددددن يمجك
بددددددالتعظيم والتقددددددديس، والملفددددددت لالنتبدددددداه هددددددو الحددددددرص علددددددى أسددددددلوب الكتابددددددة فددددددي جميددددددع 
ة المعنددددددى وجزالددددددة اللفددددددظ، وجددددددودة الخددددددطك، وسددددددالمة  المكاتبددددددات التددددددي يشددددددترط فيهددددددا صددددددحك

لمكاتبدددددة سدددددليمة صدددددحيحة، اللغدددددة، واالستشدددددهاد بويدددددات مدددددن القدددددرآن الكدددددريم، حتدددددى تكدددددون ا
ولهددددذا لدددديس مددددن السددددهولة بمكددددان تددددولي منصددددب الكتابددددة التاريخيددددة، إذ ال بدددددك مددددن شددددروط 
لهددددددا الثقددددددة، وثانيهددددددا المددددددؤهالت التددددددي تسددددددمح لدددددده  يجددددددب توفكرهددددددا فددددددي صدددددداحب الخددددددط، وأوك

                                                             
 . 511عالوة عمارة،المرجع السابق،ص 1
 . 5263 1بالجامعة المصرية القاهرة مجلد مجلة كلية اآلدابنشر من طرف ايفانوف في  2

ولد ونشأ بالقيروان، جمع بين العقلي والنقلي فقد كان طبيبا ومؤرخا، : أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد  3
له عدة مصنفات نذكر منها زاد المسافر وقوت الحاضر، اإلعتماد في األدوية المفردة، التعريف بصحيح التاريخ، 

، دار العلم للماليين، بيروت، ط 5الزركلي، األعالم، ج. لدم، رسالة في النفس، طب الفقراء، توفيذم إخراج ا
 .21ص9009، 51
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بالمنصددددب العددددالي، ومنهددددا حفددددظ القددددرآن الكددددريم، وفصدددداحة اللغددددة، والخددددط الجيكددددد، واإللمددددام 
أو سياسدددددددية كدددددددان مسدددددددتطيعا أن يخدددددددوض  حتدددددددى إذا وردت مسدددددددألة دينيدددددددة،"بعلدددددددوم األدب 

 1.فيها وأن يتحدكث عنها
لقدددد كدددان الغدددرض مدددن الكتابددددة التاريخيدددة فدددي العهدددد الفدددداطمي لددديس مدددن أجدددل التشددددهير     

نكمددددددا تددددددمك تسددددددخيرها لخدمددددددة أغددددددراض مذهبيكددددددة، و المتمثلددددددة فددددددي نشددددددر  بالدولددددددة الفاطميددددددة، واو
بائددددل البربريددددة فددددي بددددالد المغددددرب لقددددد رأى أئمددددة اإلسددددماعيلية المددددذهب اإلسددددماعيلي بددددين الق

الفاطميدددددة فددددددي التددددداريخ وسدددددديلة إلضددددددفاء هويدددددة جديدددددددة علددددددى المغدددددرب تتماشددددددى والسياسددددددة 
 2الفاطمية

ق كتابددددات المددددؤلفين اإلسددددماعليين إلددددى درجددددة مددددن فنددددون الكتابددددة التاريخيددددة، ألن تددددر لددددم     
قددددام هددددؤالء .خدمددددة مددددذهب نظددددام الحكددددمكاتبيهددددا   كددددانوا عبددددارة عددددن مددددوظفين عملددددوا علددددى 

المدددددؤلفين بإعطددددداء معلومدددددات عدددددن خلفدددددائهم باعتمدددددادهم علدددددى السدددددجالت والوثدددددائق اإلداريدددددة 
 3.للبالط

وتعدددددد محاولدددددة أبدددددو عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن يوسدددددف بدددددن عبدددددد اهلل القيرواندددددي الملقدددددب بدددددالوراق 
خ اللهددددددا أن يددددددؤر مددددددن بددددددين المحدددددداوالت الجددددددادة التددددددي حدددددداول مددددددن خ(  م 246/ه 636ت)

المغددددرب، فهددددو أول مددددن وضددددع كتابددددا كبيددددرا عددددن أخبددددار ملددددوك إفريقيددددة و  لتدددداريخ منطقددددة 
مسددددددالك "حدددددروبهم و الغدددددالبين علددددديهم  بتوصدددددية مدددددن الحكدددددم المستنصدددددر، و سدددددماه كتددددداب 

،كمدددددا 5"المسددددالك و الممالددددك" ، و قددددد اسددددتفاد مندددده البكددددري فددددي كتابدددده 4"إفريقيددددة و ممالكهددددا
ألددددف كتابددددا حددددول بعددددض المدددددن المغربيددددة يددددذكر فيهددددا محاسددددنها، كتيهددددرت ووهددددران و تددددنس 

                                                             
 . 14عبد السالم شرماط،المقال السابق، ص  1
 .551،صالمرجع السابقإسماعيل سامعي،  2
 . 513عالوة عمارة،المرجع السابق، ص  3
،جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس،تحقيق بشار عواد الحميدي محمد بن فتوح بن عبد اهلل أبو عبد اهلل  4

  24معروف و محمد بشار عواد،دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ص
، 9051السنة 2، العدد64، المجلد،مجلة البعثمحمد شكيران،نشأة التدوين التاريخي في المغرب اإلسالمي  5
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،وقدددددددد ركدددددددز فيددددددده علدددددددى المسددددددددائل 1و أشدددددددير و سجلماسدددددددة و نكدددددددور و البصدددددددرة المغربدددددددي
 .2االجتماعية و االقتصادية والمكاييل المتداولة فيها

 

 
 

                                                             
 . 61عبد القادر بوباية،المرجع السابق،  1
  61آسيا الساحلي، المرجع السابق، ص  2
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 .التاريخية في العهد الحماديعدم االهتمام بالكتابة -رابعا
ين اهلل الفدددددددددددداطمي علددددددددددددى االنتقددددددددددددال إلددددددددددددى مصددددددددددددر دلمددددددددددداعزم الخليفددددددددددددة المعددددددددددددز لدددددددددددد    

م فكددددر فددددي مددددن يفددددوض لدددده أمددددر إفريقيددددة و المغددددرب بعددددد أن استعصددددى 249/ه639سددددنة
ألندددده بدددده الوثددددوق مددددن " 1،فوقددددع اختيدددداره علددددى أحددددد أمددددراء صددددنهاجة بلكددددين بددددن زيددددريعليدددده 

فدددددي المغدددددرب األوسدددددط ،إال أن الصدددددراع  2"صددددددق التشددددديع ورسدددددوخ القددددددم فدددددي درايدددددة الدولدددددة
الددددذي نشددددب بددددين بلكددددين و بددددين الحركددددات الزناتيددددة فددددي المغددددرب األوسددددط، أدى إلددددى اقتسددددام 

، ( م5512-249/ه116-639)الحكدددددددم حيدددددددث سدددددددديطر الفدددددددرع الباديسددددددددي علدددددددى افريقيددددددددة
بينمددددددددددا أسددددددددددس بنددددددددددو عمددددددددددومتهم الحمدددددددددداديين فددددددددددي منطقددددددددددة المغددددددددددرب األوسددددددددددط الدولددددددددددة 

قدددددددددد أفضدددددددددى ذلدددددددددك إلدددددددددى تغيدددددددددر مالمدددددددددح و ، ( م5019-5001/ه114-621)الحماديدددددددددة
الحركددددة الفكريددددة بمددددا فيهددددا حركددددة التددددأليف التدددداريخي حيددددث لددددم تكددددن للدولددددة الحماديددددة تقاليددددد 

 واضحة
المعددددالم نتيجددددة لسدددديطرة نمددددط البددددداوة  علددددى بالطهددددا وافتقارهددددا لمددددؤرخين وعلددددى الخصددددوص 

،حيدددددث تدددددم  3بجايدددددةفدددددي مرحلدددددة قلعدددددة بندددددي حمددددداد ،لكدددددن األمدددددر تغيدددددر بعدددددد االنتقدددددال إلدددددى 
االحتكدددداك بالجاليددددة األندلسددددية وهددددو مددددا نددددتج عندددده توظيددددف العديددددد مددددن حملددددة العلددددوم فددددي 

، إال أندددده ورغددددم ذلددددك  4اإلدارة  وكتابددددة عدددددد مددددن التددددواريخ هددددي اليددددوم فددددي عددددداد الضددددائعة
اإلخبدددددداريين المهتمددددددين بالكتابددددددة التاريخيددددددة ، وهددددددو   فقددددددد عددددددرف المغددددددرب األوسددددددط بعددددددض

                                                             
استخلفه المعز الفاطمي على بالد المغرب عند انتقاله : أبو الفتوح بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي 1

. بوارجالن بعد إصابته بمرض القولنج ھ646، وهو تاريخ تأسيس الدولة الزيرية، توفي سنة ھ635إلى مصر سنة 
،  5242ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

 .923ص5ج
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ابن خلدون عبد الرحمن،  2

 .901، ص3،ج9000ان،،بيروت،لبنالسلطان األكبر
، وسميت ھ114مدينة ساحلية تقع بين افريقية والمغرب، أسسها األمير الحمادي الناصر بن علناس سنة  3

الناصرية على اسم مؤسسها، تفصلها مسيرة أربعة أيام عن جزائر بني مزغنة، وثالثة أيام عن ميلة، كانت قبل 
. يحميها طبيعيا، ومنها تركب السفن وتسافر إلى جميع الجهاتالتأسيس تضم ميناء فقط، وتقع على جبل شاهق 

 .662، ص5244، دار صادر، بيروت، 5ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
  503عالوة عمارة المرجع السابق ص  4
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" تددداريخ افريقيددددة والمغددددرب"شددددكل فيهدددا كتدددداب  فريقيدددة الباديسددددية التددديالعكدددس ممددددا كدددان فددددي ا
الددددددذي يقددددددع فددددددي عدددددددة مجلدددددددات  ألبددددددي إسددددددحاق إبددددددراهيم بددددددن القاسددددددم المشددددددهور بددددددالرقيق 

-154المعددددددددروف أيضددددددددا بددددددددالرقيق النددددددددديم  المتددددددددوفي سددددددددنة مددددددددابين سددددددددنتي  1القيروانددددددددي
فدددددي الكتابدددددة  مدددددد ، األسدددددس والقواعدددددد التاريخيدددددة الواضدددددحة المعدددددالم5065-5093/هدددددد196

، حيددددث أصددددبح كتابدددده نمددددوذج لكددددل الكتابددددات التددددي جدددداءت بعددددده، إذ أخددددد عندددده 2التاريخيددددة
م التددددي ارتبطددددت بالفتنددددة التددددي قامددددت فددددي 5051/ه101ابددددن عددددذاري بعددددض حددددوادث سددددنة

وقدددد اعتبدددر ابدددن خلددددون الكتددداب نموذجدددا فريددددا فدددي .3األنددددلس فدددي القدددرن الخدددامس الهجدددري
طددددددددرق فيدددددددده الرقيددددددددق القيروانددددددددي إلددددددددى األسددددددددرة الباديسددددددددية ،ت4الكتابددددددددة التاريخيددددددددة المغربيددددددددة

 .الصنهاجية بافريقية
وقددددد بدددددت األنظددددار إلددددى هددددذا الجانددددب مددددن الكتابددددة التاريخيددددة ملتحمددددة بددددالواقع متفاعلددددة     

–معدددددده إلددددددى الحددددددد الددددددذي جعددددددل النظريددددددة السياسددددددية فددددددي اإلسددددددالم تدددددددين للتدددددداريخ عامددددددة 
للددددددنص، ومددددددن جهدددددة أخددددددرى فإنهددددددا بشددددددكل خددددداص أكثددددددر ممددددددا تددددددين  -والتددددداريخ السياسددددددي

كشددددددفت أن والء النظريددددددة للتدددددداريخ السياسددددددي لددددددم يكددددددن انصددددددياعا كددددددامال لدددددده، بقدددددددرما كددددددان 
  5التاريخ أحد العناصر األساسية التي ترتبط بالسلطة

                                                             
مؤرخ وأديب، ولد ونشأ بالقيروان، شغل منصب كاتب الحضرة في البالط الزيري واستمر فيه لمدة نصف قرن،  1

لى مصر سفيرا من باديس بن زيري إلى الفاطميين في مصر، له عدة مصنفات نذكر منها تاريخ إفريقية ارتحل إ
الزركلي، . والمغرب، كتاب النساء، نظم السلوك في مسامرة الملوك، قطب السرور في وصف األنبذة والخمور
 .14،ص5المرجع السابق، ج

،ص (ت.د)مي، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ، محمود إسماعيل، الفكر التاريخي في الغرب اإلسال   2
العدد مجلة التاريخ العربي ،عالوة عمارة ،الرقيق القيرواني وبلورة الفكر التاريخي ببالد المغرب،ينظر كذلك.52

  -555ص 9006.،91،
كوالن،دار .س.، البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب،تحقيق ليفي بروفنسال و جابن عذارى المراكشي 3

 . 19عبد القادر بوباية،المرجع السابق،ص:ينظر كذلك. 553ص 6،ج 5،9002الكتب العلمية،بيروت ط
  501ص3ج، ...،العبربن خلدون 4
،ضمن     " التاريخ وخصوصية التجربةالفقيه والسياسة في الغرب اإلسالمي رصيد " لخضر بولطيف،مقال 5

مد 9001أعمال الملتقى الوطني األول حول الدولة المركزية في قلعة بني حماد  اإلشعاع الفكري والثقافي 
  11د،صم9056،ديسمبر 6،جامعة المسيلة ،العدد حوليات اآلداب واللغات،
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يددددذيل مددددن قبددددل كتدددداب الددددبالط الددددذين جدددداءوا " تدددداريخ افريقيددددة و المغددددرب"لقددددد أصددددبح كتدددداب
بدددددي سدددددعيد بدددددن احمدددددد أبدددددو عبدددددد اهلل الجددددددامي محمدددددد بدددددن أ" تدددددذيل ابدددددن شدددددرف بعدددددده أولهدددددم
علدددددددى تددددددداريخ افريقيدددددددة والمغدددددددرب للرقيدددددددق القيرواندددددددي ( مدددددددد5045/هدددددددد  130ت)القيرواندددددددي 

،اشددددتهر بدددددابن شدددددرف كأديدددددب وشدددداعر وناقدددددد ومدددددؤرخ ،وقدددددد نقددددل عنددددده الددددددباع فدددددي المعدددددالم 
 .1والتجاني في الرحلة وابن عذارى في البيان المغرب

التدددددي عرفتهدددددا بدددددالد المغدددددرب وفدددددق رؤيدددددة السدددددلطة مدددددن وقدددددد دون الجدددددذامي األحدددددداث     
، ثددددددم أسددددددندت مهمددددددة التددددددذييل للطبيددددددب و األديددددددب  (م5016-5093/ه111-154)سددددددنة

مددددددد  5593/هددددددد190عبددددددد العزيددددددز بددددددن أبددددددي الصددددددلت المتددددددوفي سددددددنة  األندلسددددددي أميددددددة عبددددددد
وكدددددددان فصددددددديحا بارعدددددددا " الديباجدددددددة فدددددددي مفددددددداخر صدددددددنهاجة" ، صددددددداحب كتددددددداب 2بالمهديدددددددة

الزيددددددرين  الثالثددددددة األواخددددددر  فقربددددددوه وأجزلددددددوا لدددددده العطدددددداء وقددددددد وضددددددع  ،اتصددددددل بدددددداألمراء
الكتدددددداب المددددددذكور للحسددددددن صدددددداحب المهديددددددة الددددددذي عددددددده التجدددددداني ذيددددددال لكتدددددداب تدددددداريخ 

كددددل مددددن التجدددداني وابددددن  افريقيددددة والمغددددرب ،ويتندددداول هددددذا الكتدددداب أخبددددار افريقيددددة والمغددددرب
مندددددددذ حدددددددوالي  لدددددددوازعالخطيدددددددب وابدددددددن خلددددددددون، ويمثدددددددل هدددددددذا الكتددددددداب الحضدددددددور القدددددددوي  ل

بعددددض نصوصدددده فددددي  مددددد  ويمكددددن قددددراءة5596/هددددد154مددددد إلددددى غايددددة سددددنة 5019/هددددد116
ويبددددددو أن أبدددددا الصدددددلت المطلدددددع  3األنددددددلس والمغدددددرب، كتددددداب البيدددددان المغدددددرب فدددددي أخبدددددار

                                                             
 ،المطبوعات البيداغوجية( لمناهج والمصادردراسة في ا)إسماعيل سامعي ،علم التاريخ عند العرب والمسلمين   1

 . 521مد،9051-9056لكلية اآلداب والحضارة اإلسالمية ،الجزائر،
2 1-Allaoua Amara, pouvoir, économie et société dans le Maghreb 
Hammadide(395/1007-547/1052) ,thèse de doctorat, Université Paris 1 panthéon-
sorbonne2002,vol1,p13-15 

إحسان عباس ،دار صادر :،تحقيق5ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج: ينظر ترجمته في -  3
دأبو عبد اهلل بن عبد اهلل  ياقوت الحموي ،معجم 913-911مد،ص5232،بيروت،لبنان،

د شهاب 416-415مد،ص5226بيروت،لبنان، إحسان عباس،دار الغرب اإلسالمي ،ط ،:،تحقيق5األدباء،ج
الدين أبو الفالح عبد  الحي  بن احمد بن محمد بن العماد الحنبلي ، شذرات  الذهب في أخبار من ذهب 

، بيروت ، 5عبد القادر األرناؤوط ومحمد األرناؤوط ،دار ابن كثير، ط:،تحقيق3،مد
  510-564مد،ص5226/هد5151لبنان،
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علدددددى التددددداريخ السياسدددددي للفتدددددرة  أحسدددددن اطدددددالع قدددددد أورد بعدددددض الوثدددددائق األصدددددلية  التدددددي 
 .1الكتابة التاريخيةالقبلي الصنهاجي في  استشهد بها

لقدددددد غطدددددت هدددددذه الكتابدددددات أخبدددددار المغدددددرب بشدددددكل عدددددام،مركزة علدددددى افريقيدددددة علدددددى وجددددده 
الخصدددددددوص باعتبارهدددددددا كاندددددددت مركدددددددز ثقدددددددل سياسدددددددي، و يكدددددددون ذلدددددددك عدددددددن طريدددددددق تتبدددددددع 

 .الحمالت العسكرية التي كان يقوم بها البالط الباديسي تجاه بالد المغرب األوسط
يول فدددددي هدددددذه الكتابدددددات مدددددن أهميدددددة كبيدددددرة فدددددي معرفدددددة ورغدددددم هدددددذه االقتباسدددددات و الدددددذ    

للرقيددددق القيروانددددي أصددددبح المنطلددددق األساسددددي لكددددل مددددن كتبددددوا بعددددده، " و المغددددرب األحددددداث
  .2مؤرخ افريقية بدون منازع ولم يأت بعده إال مقلد بليد الطبع فكان بذلك

جهددض الكتابدددة إن مشددروع تدددوين تدداريخ المغددرب عددن طريدددق التددذييل سدديتوقف، و بالتددالي ت    
كتدداب "التاريخيدة البالطيددة عددن افريقيددة، وتظهددر الكتابددة التاريخيدة عددن بددالد المغددرب كلدده،ترجمها 
ألبدي " الجمع والبيان في أخبار المغرب والقيدروان فدي سدائر بدالد المغدرب مدن الملدوك واألعيدان 

المتوفي   3تلكاتيمحمد عز الدين عبد العزيز ابن شداد  بن األمير تميم  بن المعز بن باديس ال
والمعدروف أكثدر باسدم أبدي الغريدب عدز الددين الصدنهاجي وهدو حفيدد   4م5906/هدد300بعد سنة 

،يعتبددر هددذا الكتدداب 5مددد5502/هددد105الخليفددة  الصددنهاجي الرابددع تمدديم بددن المعددز المتددوفي سددنة 
البن شدداد أهدم المؤلفدات فدي التداريخ السياسدي للمغدرب فدي فتدرة الحمداديين حيدث ألفده ابدن شدداد 

م ومهمدا يكدن مدن أمدر فدان أهميدة  هدذا المصددر تكمدن فدي كونده 5511/هدد110فدي حددود سدنة 
ذكر .  رارهاقريبا من الفترة المدروسة وصاحبه من األسرة الحاكمة ومطلعا على خبايا الدولة وأس

                                                             
  64ص ،المرجع السابق ،آسيا ساحليينظر أيضا  535ص ،لسابقالمرجع ا ،عالوة عمارة 1
 .54ص9001،العمران،تحقيق خليل شحاذة،دار الفكر العربي،بيروت،لبنان،ابن خلدون 2
م،نقله إلى 59إلى القرن50الهادي روجي ادريس،الدولة الصنهاجية،تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن 3

 . 52ص 5،ج5229غرب اإلسالمي،الطبعة األولىالعربية حمادي الساحلي،دار ال
السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب،دار :،ترجمة3كارل بروكلمان ،تاريخ األدب العربي،ج  4

  26مد،ص5226،القاهرة مصر،9المعارف،ط
يسرى عبد الغني عبد اهلل، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري، دار الكتب العلمية،    5
  55مد، ص5225، بيروت، لبنان، 5ط
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وقد اعتمد ابدن  ،1فيه ابن شداد جميع أخبار المغرب من القيروان و افريقية و األندلس و صقلية
ابددن اليسددع األندلسددي وأبددي "و " عطيددة بددن مخلددد بددن ربدداح المغربددي"تاريخدده  علددى   شددداد فددي كتابددة

مدددؤرخ غيدددر وعطيدددة بدددن مخلدددد بدددن ربددداح المغربدددي ". إسدددحاق إبدددراهيم بدددن القاسدددم المعدددروف بدددالرقيق
معدددروف، ألدددف كتابدددال فدددي التددداريخ يتحتمدددل أن يكدددون قدددد هددداجر إلدددى المشدددرق، ومدددن هندددا جددداء نسدددبه 

أما ابدن اليسدع األندلسدي، فدإن اسدمه الكامدل هدو أبدو يحيدى اليسدع بدن عيسدى بدن حدزم بدن . المغربي
د األنددلس، نشدأ ابدن اليسدع بجيدان، ثدم ببلنسدية فدي بدال. عبد اهلل بدن اليسدع الغدافقي الجيداني البلنسدي

 .2م 5531/ هد 130ليرحل بعد ذلك إلى المشرق ويستقر بمصر عام 
ففددددددي سددددددياق حديثدددددده عددددددن بددددددالد المغددددددرب ينتقددددددل ابددددددن شددددددداد للحددددددديث عددددددن واليددددددة خلفدددددداء     

الموحددددددين كدددددأبي يعقدددددوب يوسدددددف وأبدددددي عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن أبدددددي يوسدددددف يعقدددددوب وجهدددددودهم 
تدويندددددده " الجمددددددع والبيددددددان"كتددددددابوينهددددددي . فددددددي إخمدددددداد الثددددددورات ومقاومددددددة نصددددددارى األندددددددلس

 لألحداث عند انتهاء محاولة الميورقيين
 5523/ هدددددد 125إحيددددداء الدولدددددة المرابطيدددددة وفشدددددلهم فدددددي المغدددددرب األوسدددددط مدددددع نهايدددددة سدددددنة 

أن بددددن شددددداد كددددان فددددي تلددددك الفتددددرة مقيمددددال فددددي دمشددددق، وأغلددددب معلوماتدددده اسددددتقاها مددددن  م،غيددددر
  3.المغاربة بدمشقبن مخلد، وكذلك من أفواه التجار   كتاب عطية

يبدددددأ مددددن فددددتح " الجمللللع والبيللللان"عددددالوة عمددددارة أن القسددددم الهددددام فددددي كتدددداب  دكتورويددددرى الدددد    
الموحدددددددين للمدددددددن الحماديددددددة بددددددالمغرب األوسددددددط، ألن ابددددددن شددددددداد كددددددان شدددددداهد عيددددددان علددددددى 
األحددددداث مدددددن خددددالل مشددددداركته إلددددى جاندددددب الجددددديش الموحدددددي فدددددي أغلددددب الفتوحدددددات  فمجدددددد 

 .4حماد أعمامه األعداء والمدن األفريقية لبالد بنيالفتح الموحدي 
وقدددددد اسدددددتقبلت افريقيدددددة الباديسدددددية خدددددالل هدددددذه الفتدددددرة، الكثيدددددر مدددددن طدددددالب العلدددددم الدددددذين      

مددددن المغددددرب األوسددددط، و تشددددكل للددددبعض مددددنهم وعددددي تدددداريخي، نددددذكر مددددنهم أبددددو  وفدددددوا إليهددددا
                                                             

ابن القوطي الشيباني،مجمع اآلداب في معجم األلقاب، تحقيق محمد الكاظم، مؤسسة الطباعة والنشر ووزارة   1
  25، ص6هد، مج 5153ران، الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، طه

ه  5199، السنة95، العددمجلة التاريخ العربي،ابن شدكاد الصنهاجيك جامع أخبار المغرب الوسيطعالوة عمارة،  2
 . 32م،ص9009/
، العالقات السياسية و االقتصادية بين افريقية و المغرب األوسط مابين القرنين الثاني و الخامس الحبيب الجنحاني 3

 . 615ص 9م،ج5242،وزارة الشؤون الدينية الجزائر ضمن أعمال ملتقى الفكر اإلسالمي، الهجريين 
 . 21المقال السابق، ص...عالوة عمارة، ابن شداد 4
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ابددددددددددددددددددن "الحسددددددددددددددددددن بددددددددددددددددددن محمددددددددددددددددددد التميمددددددددددددددددددي القاضددددددددددددددددددي التيهرتددددددددددددددددددي المعددددددددددددددددددروف ب
، مدددددن شددددديوخه أبدددددي 1"األنسددددداب و األخيدددددار"، و صددددداحب كتددددداب( م5092/ه190ت")ربيدددددبال

  .2( م5099/ه156ت)عبد اهلل محمد بن جعفر النحوي المعروف بالقزاز القيرواني 
الدددددذي يعتبدددددر مدددددن كبدددددار األدبددددداء والكتددددداب ،عبدددددد الكدددددريم بدددددن إبدددددراهيم النهشدددددلي كدددددذلك و    

خبيددددرا بأنسدددداب   والشددددعراء بددددالقيروان كددددان شدددداعرا طويددددل الددددنفس،  كمددددا كددددان عارفددددا باللغددددة
،وهددددو مدددددن المصددددادر األساسدددددية " اختيددددار الممتدددددع " العربيددددة وأيامهدددددا، كمددددا يبددددددو مددددن كتابددددده

مؤلفددددددات  إضددددددافة إلددددددى .3"العمدددددددة" التددددددي اعتمددددددد عليهددددددا ابددددددن الرشدددددديق أثندددددداء تأليفدددددده لكتدددددداب
ولدددددد بالمحمكديدددددة . 4الشددددداعر األديدددددب أبدددددو الحسدددددن  علدددددي بدددددن رشددددديق المعدددددروف بدددددالقيرواني

هدددد تقريبدددا، نشدددأ فدددي مدينتددده المسددديلة التدددي كاندددت مديندددة 620، سدددنة (مديندددة المسددديلة حاليدددا)
العلددددددم والعلمدددددداء يومهددددددا إلددددددى أن بلددددددغ السادسددددددة عشددددددرة  وحددددددين سدددددديطرت القبائددددددل الهالليددددددة 

صددددددنف . م5090/ه136لية، تددددددوفي بمدينددددددة مددددددازر سددددددنة علددددددى افريقيددددددة رحددددددل إلددددددى صددددددق
    5.العديدددددددددددددد مدددددددددددددن الرسدددددددددددددائل فدددددددددددددي الدددددددددددددرد علدددددددددددددى األديدددددددددددددب ابدددددددددددددن شدددددددددددددرف القيرواندددددددددددددي

ميددددزان العمددددل فددددي تدددداريخ "و كتدددداب آخددددر موسددددوم ب" تدددداريخ القيددددروان"نسددددب إليدددده كتدددداب   
 "الدول

أنمددددوذج الزمددددان فددددي " إال أن أهددددم كتدددداب ألفدددده الحسددددن بددددن رشدددديق يبقددددى كتابدددده المعنددددون ب
حيدددددث يعدددددد مدددددن أشدددددهر كتدددددب تدددددراجم أدبددددداء افريقيدددددة، تدددددرجم فيددددده لحدددددوالي " شدددددعراء القيدددددروان

                                                             
 . 61آسيا ساحلي،المرجع السابق، ص 1
 . 32، ص5245عادل نويهض،معجم أعالم الجزائر،المكتب التجاري بيروت، 2

 ، 5223ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، دار الجيل بيروت لبنان  3
المعروف بالقيرواني، اختلف في مكان والدته حيث نقل ابن خلكان قولين في ذلك : أبو علي الحسن بن رشيق  4

، غير أن قول ابن ھ620مهدية سنة والقول الثاني أنه ولد بال  األول إلبن بسام الذي قال أنه ولد ونشأ بالمسيلة
بسام مرجح، قرأ األدب والشعر بمسقط رأسه ثم ارتحل إلى القيروان وذاع صيته بها ثم انتقل إلى جزيرة صقلية 

، برع في األدب والشعر وله عدة مصنفات نذكر منها قراضة الذهب، ھ113واستقر بمدينة مازر إلى وفاته سنة 
ابن خلكان، المصدر السابق، . والمذام، متفق التصحيف، تحرير الموازنة وغيرهاالشذوذ، طراز األدب، الممادح 

 .22-21،صص، 9ج
تحقيق إحسان عباس، دار ( السفر الرابع)، لكتابي الموصول والصلة ابن عبد الملك المراكشي، الذيل و التكملة 5

  993ص( ب ت)الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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مائدددددة شددددداعر خدددددالل الفتدددددرة الممتددددددة مدددددابين النصدددددف الثددددداني مدددددن القدددددرن الرابدددددع الهجدددددري، 
العاشدددددر المددددديالدي إلدددددى غايدددددة القدددددرن الخدددددامس الهجري،الحدددددادي عشدددددر المددددديالدي، وكدددددان 

يعمددددل علددددى تدددددارك الددددنقص الملحددددوظ فددددي  رشدددديق كددددان الدددددافع إلددددى تددددأليف الكتدددداب أن ابددددن
وهدددذا الكتددداب يعدددد أجمدددل وأشدددمل مدددا كتدددب فدددي تدددراجم أدبددداء . كتدددب طبقدددات شدددعراء إفريقيدددة

لددددم يقتصددددر ابددددن رشدددديق كتابدددده علددددى شددددعراء زماندددده مددددن القيددددروان،  بددددل تددددرجم فيدددده . أفريقيددددة
لغيددددرهم مدددددن منطقددددة افريقيدددددة وحتددددى خدددددارج حددددددودها علددددى غدددددرار منطقددددة المحمديدددددة مسدددددقط 

ربيدددددب و عمددددران بدددددن سدددددليمان ، علدددددى غددددرار ترجمدددددة لعبددددد الكدددددريم النهشدددددلي، و ابددددن الرأسدددده
 .المسيلي

وقددددد راج هددددذا الكتدددداب فددددي المشددددرق والمغددددرب خاصددددة فددددي القددددرنين السددددابع والثددددامن مددددن    
وكانددددت طريقددددة ابددددن رشدددديق فددددي جمددددع مددددواد الكتدددداب تعتمددددد علددددى المحفددددوظ لديدددده . الهجددددرة

إثباتدددددده للنصددددددوص الشددددددعرية لددددددم يكددددددن علددددددى جهددددددة وعلددددددى المخالطددددددة والمراسددددددلة كمددددددا أن 
نما على نسبة ما توفر لديه منها  .االختيار واو

تتمثددل أهميددة هددذا الكتدداب لدديس فددي إثباتدده للكثيددر مددن النصددوص الشددعرية، و التعريددف بعدددد     
بدددبعض األخبدددار عدددن الوقدددائع الحربيدددة بدددين " األنمدددوذج"كبيدددر مدددن الشدددعراء، ولكنددده كدددذلك يفيددددنا 

أمراء زناته وما سدجله مدن أخبدار عدن رجداالت صدنهاجة وقدوادهم ووزرائهدم ممدا ال الصنهاجيين و 
 .1نظفر بها في كتب التاريخ العام

كمدددددا تكمددددددن أهميددددددة هدددددذا الكتدددددداب فددددددي أنددددده يددددددؤرخ مددددددن خدددددالل نصوصدددددده لتلددددددك الفتددددددرة     
فيطلعنددددا علددددى الحيدددداة الثقافيددددة فددددي القيددددروان وصددددالتها الثقافيددددة ببقيددددة الحواضددددر كددددالمغرب 

، وصدددددقلية و األنددددددلس و يعرفندددددا عدددددن قددددرب علدددددى األمدددددراء الصدددددنهاجيين و قدددددادتهم األوسددددط
ووزرائهددددددم، كمددددددا يطلعنددددددا علددددددى أثددددددر الصددددددراع السددددددني الشدددددديعي وموقددددددف أهددددددل السددددددنة مددددددن 

  .2الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديعة

                                                             
حسن حسني عبد الوهاب، مجمل تاريخ األدب التونسي من فجر الفتح العربي الفريقية إلى العصر الوسيط  1

  64ينظر كذلك آسيا ساحلي، المرجع السابق، ص. 591،ص( د ت)الحاضر،مكتبة المنار تونس،
أطروحة دكتوراه ي،الحياة الثقافية و األدبية بالمغرب األوسط حتى نهاية القرن الخامس الهجر محمد احدادن، 2
، بوديسة بولنوار، ينظر كذلك. 596ص 9003-9001،قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة الجزائر،( مرقونة)



       

37 
 

مدددددا يمكدددددن قولددددده مدددددن خدددددالل ماسدددددبق، أن مدرسدددددة القيدددددروان كدددددان لهدددددا دور كبيدددددر فدددددي     
لدددددة الحماديدددددة كاندددددت تفتقدددددر لتقاليدددددد تاريخيدددددة تنشددددديط التدددددأليف التددددداريخي، بينمدددددا نجدددددد أن الدو 

واضددددددحة، وهددددددو مايفسددددددر قلددددددة المهتمددددددين بالدراسددددددة التاريخيددددددة خددددددالل هددددددذه الفتددددددرة، وندددددددرة 
حمدددداد إن وجدددددت فهددددي ضددددائعة يددددنهض دلدددديال علددددى ذلددددك قيددددام  المؤلفددددات التاريخيددددة، وحتددددى

بدددن إبددددراهيم بددددن أبدددي يوسددددف المخزومددددي بتدددأليف كتدددداب فددددي التددداريخ  عددددن صدددداحب األميددددر 
لحمددددددادي العزيددددددز بدددددداهلل بددددددن المنصددددددور بددددددن الناصددددددر بددددددن علندددددداس  بددددددن حمدددددداد  المتددددددوفي ا

يمكدددددددن أن نعتبدددددددر كتابددددددده ضدددددددمن مجدددددددال  الدددددددذي ،مدددددددد5595-5501/هدددددددد151-122سدددددددنة
الدددذي يعدددد اليدددوم مدددن  هدددذا الكتددداب وقدددد ذكدددر ابدددن اآلبدددار انددده اطلدددع علدددى 1التددداريخ السياسدددي

 .2الكتب المفقودة
تددددداريخ "تددددداريخي حدددددول تلمسدددددان تمثدددددل فدددددي كتدددددابوعرفدددددت هدددددذه الفتدددددرة كدددددذلك، تدددددأليف     

، ( م5034/ه130ت) لمؤلفددددددده أبددددددي عثمدددددددان سددددددعيد بدددددددن عيسددددددى بدددددددن األصدددددددفر" تلمسددددددان
 .3و قد أشار إلى هذا الكتاب الضائع لسان الدين بن الخطيب سكن طليطلة

 :اهتمام القبائل البربرية في المغرب األوسط بالكتابة في علم األنساب -خامسا
 في علم األنساب اهتماما بالغا من قبل بربر المغرب األوسط، و يعزى وجدت الكتابة    

.  ذلدك إلدى محاولددة حفدظ أنسددابهم وأعدراقهم وسددبب للتعدارف، وسددلما، بده تتعدداطف األرحدام الواشددجة
وصددار يصددلهم بصددلة الدددم  واألرحددام وأن ,  كمددا شددكل لددديهم شددكالل مددن أشددكال التعبيددر التدداريخي

جداد تسبغ على األبناء مكانة في المجتمع وهذا مدا دفعهدم إلدى االهتمدام أعمال ومفاخر اآلباء واأل
كمددا أن الحاجددة الملحددة لتمييددز أنسدداب . بالنسدب وحفددظ شددجراته وتدارسددها واالهتمددام معهددا بالتدداريخ

العددرب و البربددر فددي مرحلددة بندداء الكيانددات السياسددية قصددد توزيددع اإلقطاعددات دفددع القبائددل البربريددة 
                                                                                                                                                                                              

قسم اللغة ( مرقونة)رسالة ماجستير  "أنموذج الزمان في شعراء القيروان"الخطاب الشعري المغربي من خالل كتاب 
 . 64ص 9002-9002نسانية،جامعة الحاج لخضر باتنة العربية و آدابها ،كلية اآلداب و العلوم اإل

مجلة اآلداب و العلوم بلعربي خالد،منهج الكتابة التاريخية عند مؤرخي المغرب اإلسالمي في العصر الوسيط،  1
 . 569،  جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،ص 9003لعدد العاشر،مارساإلنسانية و االجتماعية ، ا

ابن اآلبار، التكملة لكتاب الصلة،تحقيق إبراهيم األبياري،دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر و التوريع  2
،المرجع 5د الهادي روجي إدريس،ج513ص5222مصر -باالشتراك مع دار الكتاب المصري لبنان 

  52السابق،ص
  26،ص5ج 5244نجي،القاهرة مكتبة الخا،اإلحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد اهلل عنان 3
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أضدف إلدى ذلدك , ق نسدبها بالنسدب العربدي لكسدب بعدض االمتيدازات االجتماعيدةإلى السعي إللحدا
و تحديدد , و جماعاتهدا, ارتباط القبائل البربرية بالنظام القبلي دفعها كضدرورة لمعرفدة هويدة أفرادهدا

 .1ملكية األراضي و المياه و المراعي
الخاصددة بالنسددابة بربددر علددى الكثيددر مددن المصددادر ( م5101/ه202ت)لقددد اعتمددد ابددن خلدددون   

المغددرب األوسددط،الذين اسددتأثروا بهددذا المجددال، و إن ضدداعت الكثيددر مددن مؤلفدداتهم، وممددن اطلددع 
أثندداء إقامتدده فددي ( م5266/ه5912ت)عليهددا أبددو القاسددم بددن أحمددد بددن علددي بددن إبددراهيم الزيدداني

اب القبائدل و أشدار أن كتدبهم كاندت تحدوي أنسد. 2تلمسان بجدوار الضدريح العدالم أبدي مددين شدعيب
 :البربرية في الفترة السابقة لإلسالم نذكر منهم

، نقدددددل عنددددده ابدددددن 3ينتمدددددي إلدددددى قبيلدددددة بندددددي بدددددرزال: أبومحمدددددد بدددددن يغندددددي البرزلدددددي اإلباضدددددي-
روايتددده حددددول القبائدددل البربريدددة و انتمائهددددا إلدددى المدددذهب اإلباضددددي و  (م1765 /ه563ت)حدددزم

 4.السني، كما نقل عنه ابن خلدون روايته عن ابن حزم
ينتمدي إلدى قبيلدة مطماطدة، نقدل عنده ابدن : سابق بن سليمان بدن الجدراث بدن دونداس المطمداطي-

 5.خلدون نسب البرانس، و فروع قبيلة نفزاوة، ولماية، و هوارة
نقددددل عندددده ابددددن خلدددددون روايتدددده  ،مددددن أشددددهر النسددددابة البربددددر: سددددالم بددددن سددددليم المطمدددداطي-

 6.حول نسب البتر و البرانس
لددددده كتددددداب فدددددي التددددداريخ  ،نسدددددابة مدددددن قبيلدددددة مطماطدددددة: المطمددددداطي سدددددليمان بدددددن إسدددددحاق-

 7.اطلع عليه أبو القاسم الزياني

                                                             
 . 15ص قالمرجع الساب ,آسيا ساحلي 1
 . 561ص ،المقال السابق،بلعربي خالد  2
 . 46-49صص 4،العبر، جابن خلدونعبد الرحمن  3
 . 2، ص4نفسه، ج 4
 . 526-539،صص 3،ج، نفسه 5
 . 554ص 3، نفسه ،جابن خلدونعبد الحمن  6
ى في أخبار المعمورة برا و بحرا،تحقيق عبد الكريم الفياللي،مطبعة فضالة أبو القاسم الزياني،الترجمانة الكبر  7

 . 511،ص5234المحمدية،الرباط 
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يعتبددددددددر أحددددددددد (: م5002/ه622ت بعددددددددد)كهددددددددالن بددددددددن أبددددددددي لددددددددوا أزالسددددددددن المطمدددددددداطي -
،التحق بعبددددد الددددرحمن الناصددددر بددددن المنصددددور بددددن أبددددي عددددامر، النسددددابة البربددددر المشددددهورين

 1.في التاريخ اطلع أبو القاسم الزياني على كتاب له
ألدددددف كتابدددددا فدددددي هدددددذا  ،مدددددن بدددددين  أشدددددهر النسدددددابة البربدددددر: هددددداني بدددددن يصددددددور الكدددددومي-

كمدددددا اطلدددددع علدددددى  ،2خلددددددون حدددددول نسدددددب قبيلدددددة زناتدددددة و بطونهدددددا ،نقدددددل عنددددده ابدددددنالمجال
 .3كتابه أبو القاسم الزياني

،من كبددددار النسددددابة البربددددر، ألددددف كتابددددا فددددي أبددددو عبددددد اهلل محمددددد بددددن أبددددي المجددددد المغيلددددي-
-ه459ت)، نقددددددددل عندددددددده ابددددددددن عددددددددذاري "أنسدددددددداب البربددددددددر و ملددددددددوكهم" األنسدددددددداب بعنددددددددوان

، و أبددددددو علددددددي صددددددالح بددددددن أبددددددي صددددددالح عبددددددد الحلدددددديم االيالنددددددي المصددددددمودي  4(م5659
 .5(م5691-ه493ت)

،اعتنوا بالكتابددة عددن القبائددل التددي ينتمددون كمددا أن هندداك الكثيددر مددن النسددابة البربددر نجهددل أسددماؤهم
 . قوله أن الكتابة في علم األنساب كانت مختصة بقبيلة مطماطة وفروعها، وكل ما يمكن 6إليها

-التلللللاليف التلللللاريخي بلللللالمغرب األوسلللللط  خلللللالل القلللللرن السلللللاد  الهجلللللري : سادسلللللا
 . الثالث عشر الميالدي

بعدددددددد سددددددديطرة الدولدددددددة الموحديدددددددة علدددددددى معظدددددددم منددددددداطق الغدددددددرب اإلسدددددددالمي، عرفدددددددت      
كدددددن مألوفدددددة مدددددن قبل،حيدددددث ركدددددزت علدددددى كتابدددددة الكتابدددددة التاريخيدددددة توجهدددددات جديددددددة لدددددم ت

 .تاريخ المغرب بشكل أكثر شمولية
نعندددددددي بهدددددددا تجميدددددددع األحدددددددداث علدددددددى نطددددددداق المغدددددددارب، وهنددددددداك مدددددددن أضددددددداف إليهدددددددا و    

األنددددددلس مسدددددايرة لعمليدددددة التوحيدددددد، علدددددى الدددددرغم مدددددن خصوصدددددية التدددددأليف التددددداريخي فدددددي 

                                                             
 . 511أبو القاسم الزياني،المرجع السابق ،ص1
 . 591، ص3عبد الرحمن ابن خلدون، نفسه،ج  2
 .  511أبو القاسم الزياني،نفسه،ص 3
  . 31، ص5ابن عذاري، المصدر السابق،ج 4
( دت)األنساب،تحقيق محمد يعلى،المجلس األعلى لألبحاث العلمية و الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي،إسبانيا، 5

 .32-12ص
 .16ص ،المرجع السابق ،آسيا ساحلي  6
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المقتدددددبس فدددددي أخبدددددار "وان،و لهدددددذا ألدددددف ابدددددن حمددددداد البرنسدددددي السدددددبتي كتابدددددا بعنددددد1األنددددددلس
المقبددددداس فدددددي "وألدددددف كدددددذلك عبدددددد الملدددددك بدددددن موسدددددى الدددددوراق كتابدددددا موسدددددوما ب2" المغدددددرب

أضددددف إلددددى ذلددددك فددددإن عبددددد الملددددك بددددن الكردبوسددددي  3"أخبددددار المغددددرب و األندددددلس و فدددداس
 4".اإلكتفاء بأخبار الخلفاء" التوزري ألف كتاب سماه

، المغددددرب حددددامال هكددددذا اسددددم المغددددربعددددرف عهددددد الدولددددة الموحديددددة أول تدددداريخ نعرفدددده عددددن 
األمددددر الدددددذي سيصدددددبح تقليددددددا متبعدددددا فدددددي الكتدددددب التدددددي توضدددددع بعدددددده، و هدددددذا التددددداريخ هدددددو 

لمحددددددددي الدددددددددين بددددددددن علددددددددي التميمددددددددي "المعجددددددددب فددددددددي تلخدددددددديص أخبددددددددار المغددددددددرب"كتدددددددداب 
 :، الذي جعل تصنيفه في قسمين رئيسيين( م5992/ه391ت)المراكشي

أمددددددددا القسددددددددم الثدددددددداني فيتندددددددداول فيدددددددده الدولددددددددة  يتعلددددددددق األول فددددددددي معظمدددددددده باألندددددددددلس،     
، و 5الموحديددددة مددددن تأسيسدددددها علددددى يدددددد المهدددددي محمددددد ابدددددن تددددومرت إلدددددى عصددددر المؤلدددددف

و إن كانددددت كتددددب أخددددرى فددددي التدددداريخ و .م5991/ه395تحديدددددا أيددددام يوسددددف الثدددداني سددددنة
التددددراجم قددددد وضددددعت قبلدددده مثددددل تدددداريخ سددددبتة للقاضددددي عيدددداض،إال أندددده لدددديس كتابددددا جامعددددا 

 .6مغرب بصفته بالدا ذات وحدة و كيانلتاريخ ال
، الكتابدددددة التاريخيدددددة  ، و ال أبخدددددس نصددددديبا فددددديلدددددم يكدددددن المغدددددرب األوسدددددط أقدددددل حظدددددا    

قددددة  بفتددددرة قيددددام الدولددددة أن المالحددددظ هددددو اقتصددددار هددددذه الكتابددددة علددددى األحددددداث المتعل غيددددر
 .الموحدية

                                                             
 . 11ص ،نفسه  1
عبد القادر  ،مفاخر البربر،تحقيقنقل عنه أبو علي صالح بن أبي صالح عبد الحكيم اإليالني المصمودي  2

 .  511،ص9001وباية،دار أبي رقراق للطباعة و النشر، الطبعة األولى،الرباطب
 . 655-911ص ص 5ينظر كذلك ابن عذاري المصدر السابق ج. 513نفسه،ص 3
 .، نفسهأبو علي صالح بن أبي صالح عبد الحكيم اإليالني المصمودينقل عنه كذلك  - 4
 . 552،552،المرجع السابق،ص ص عبد القادر بوباية 5
 . 559ص5235، الطبعة الثانية،لبنان5عبد اهلل كنون،النبوع المغربي في األدب العربي،دار الكتاب اللبناني، ج  6
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األوسددددط نددددذكر تددددألق فددددي هددددذا العهددددد العديددددد مددددن المددددؤرخين و كتدددداب السددددير فددددي المغددددرب 
الدددددددذي ( م5530/ه111ت) 1بكدددددددر بدددددددن علدددددددي الصدددددددنهاجي الملقدددددددب بالبيددددددددق مدددددددنهم، أبدددددددو

و الموحديدددددددة و رافدددددددق محمدددددددد بدددددددن تدددددددومرت أثنددددددداء عودتددددددده مدددددددن  أدرك الدددددددولتين المرابطيدددددددة
أخبدددددار المهددددددي بدددددن تدددددومرت و بدايدددددة "المشدددددرق و ألدددددف كتابدددددا وصدددددف فيددددده الرحلدددددة بعندددددوان

مدددددن كتدددداب األنسددددداب فددددي معرفدددددة  المقتددددبس"كمددددا ألدددددف كتابددددا موسدددددوما ب.2دولددددة الموحددددددين
و القبائددددددددل التددددددددي  تطددددددددرق فيدددددددده إلددددددددى التنظدددددددديم السياسددددددددي لدولددددددددة الموحدددددددددين 3"األصددددددددحاب

   4.ساندتها
ت )يضددددددددددداف إلدددددددددددى ذلدددددددددددك المدددددددددددؤرخ حسدددددددددددن بدددددددددددن عبدددددددددددد اهلل األشددددددددددديري التلمسددددددددددداني    
، 5، ولدددددد بتلمسدددددان و نشدددددأ بأشددددديرفقيددددده مدددددن أهدددددل العلدددددم و القدددددراءات( م5541/ه132بعدددددد

 ،6ه أبي علي الخزارأخد عن شيخ
م،أخدددددد بألمريدددددة عدددددن أبدددددي الحجددددداح 5511/ه110ثدددددم انتقدددددل إلدددددى األنددددددلس قبدددددل سدددددنة    

نظددددم " كتدددداب مختصددددر فددددي تدددداريخ الموحدددددين سددددماه  توليفدددده يوسددددف سدددديعون و غيددددره، مددددن
معددددددود مدددددن الكتدددددب الضدددددائعة وصدددددلتنا بعدددددض نصوصددددده " الاللدددددي فدددددي فتدددددوح األمدددددر العلدددددي

الحلدددل الموشدددية فددددي "قدددل عندددده كدددذلك صددداحب كتددددابون. 7فدددي كتددداب ابدددن عددددذاري المراكشدددي
 8".ذكر األخبار المراكشية

                                                             
ناصر الدين سعيدوني،من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب :،ينظرلقب بالبيدق إما لتواضعه أو قصر قامته  1

 . 35ص.5222المي،بيروت،الطبعة األولى،اإلسالمي،دار الغرب اإلس
 .  5223تحقيق عبد الحميد حاجيات، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،الطبعة الثانية، 2
 . 5245تحقيق عبد الوهاب بن منصور،دار المنصور للطباعة و الوراقة،الرباط  3
 . 26عبد القادر بوباية، المرجع السابق، ص 4
ون،الجزائر في التاريخ،العهد اإلسالمي من الفتح إلى بداية العهد العثماني المؤسسة عبد الحميد حاجيات و آخر  5

 . 11ص ،المرجع السابق ،آسيا ساحلي .615، ص5221الوطنية للكتاب،
مرقونة كلية  لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط،،المغرب األوسط في عهد الموحدين،رسالة  علي عشي 6

م 9059-9055/ه5161-5166العلوم االجتماعية و اإلنسانية و اإلسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة
 .  911ص

 . 9ابن عذاري،  المصدر السابق، ج 7
مؤرخ مجهول،الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار و عبد القادر زمامة، دار الرشاد   8

 .  5242الحديثة ،  الدار البيضاء، الطبعة األولى،
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كمدددددددددددا كدددددددددددان للفقيددددددددددده اإلباضدددددددددددي أبدددددددددددي يعقدددددددددددوب يوسدددددددددددف بدددددددددددن إبدددددددددددراهيم بدددددددددددن منددددددددددداد  
نقددددددددل األخبددددددددار و السددددددددنن و " ،اهتمددددددددام كبيددددددددر بالتدددددددداريخ و( م5541/ه 140ت)السدددددددددراتي

اسددددددتقر ، مددددددن مواليددددددد واحددددددات ورجددددددالن مددددددن مدينددددددة سدددددددراتة، حددددددج و ارتحددددددل و 1"اآلثددددددار
بقرطبددددة، ثددددم عدددداد إلددددى بددددالده و تددددوفي هندددداك، ينسددددب إليدددده كتدددداب خصدددده ألشددددهر مندددداطق 

كمددددددا أن  2"التدددددداريخ الكبيددددددر لددددددورجالن و سدددددددراتة ووادي ريددددددغ"التجمعددددددات اإلباضددددددية بعنددددددوان
 3".فتوح المغرب في تاريخ بالد المغرب"له تأليف بعنوان

ة فدددددي المغدددددرب األوسدددددط، ،يمكن القدددددول بدددددأن توجهدددددات الكتابدددددة التاريخيدددددتأسيسدددددا لمدددددا سدددددبق
تددددددوحي عندددددداوين مؤلفيهددددددا فددددددي تقبددددددل الوضددددددع الجديددددددد المتمثددددددل فددددددي فددددددي سدددددديطرة عصددددددبية 

، لهددددذا 4مصددددمودة ، ثددددم توظيددددف التدددداريخ مددددن قبددددل الموحدددددين لخدمددددة أهدددددافهم و مصددددالحهم
المعدددددروف " أخبدددددار المهددددددي بدددددن تدددددومرت" نفهدددددم سدددددر المؤلفدددددات المنحدددددازة لهدددددم مثدددددل كتددددداب

و كتددددددداب 5"المدددددددن باإلمامدددددددة("  م5511/ه112ت)صدددددددالةبالبيددددددددق،وكتاب ابدددددددن صددددددداحب ال
" نظددددم الجمددددان فيمددددا سددددلف مددددن أخبددددار الزمددددان"بعنددددوان ( م56/ه4)ابددددن القطددددان المراكشددددي

6 

، تمثدل فدي كتابدة تداريخ الماضدي وظهر توجه آخر في الكتابة التاريخية عن الدولة الموحدية    
أبدو عبدد اهلل محمدد بدن علدي بدن حمداد بدن عيسدى  الحنيني لألسرة الصدنهاجية، جسددتها  كتابدات

                                                             
 9، ج5229، كتاب السير،تحقيق أحمد بن سعود السيابي،وزارة التراث القومي و الثقافة عمانالشماخي  1

 . 501ص
تاديوس،المؤرخون اإلباضيون و كتاب السير و الرواة اإلباضيون الوهبيون في شمال إفريقيا من القرن ليفتسكي  2

 9004الثامن إلى القرن السادس عشر الميالدي،ترجمة ماهر جرار و ريما جرار،مؤسسة تاولت الثقافية 
 . 560ص
ألوسط، ينظرحميد زيدور،التاريخ و يعتبر من أحسن التاليف التي كتبت في تاريخ مناطق الجنوب بالمغرب ا  3

المؤرخون في وارجالن االباضية على عهد الموحدين،أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجالني انموذجا،مجلة 
مقال منشور ضمن أعمال الندوة العلمية حول التاريخ و المؤرخين  1-6عصور الجديدة، العدد

 . 556ص9059-9055-جزائرتاريخ ال-الجزائريين،منشورات مخبر البحث التاريخي
 .  13آسيا ساحلي، المرجع السابق، ص  4
 .  5224تحقيق عبد الهادي التازي، ،دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان 5

 .5220تحقيق محمود علي مكي،دار الغرب اإلسالمي بيروت  6
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تدرجم لده التيجداني  ،المشهور بدابن ابدن حمداد ( مد  5960/هد  392ت)بكر الصنهاجي  بن أبي
مدينددة البددويرة شددرق )كددان مولددده بقريددة حمددزة  ، 1"عنددوان الدرايددة"وذكددره الغبرينددي فددي  ،فددي رحلتدده

والتدي كاندت تابعدة  2م ، أي سدنة بعدد سدقوط دولدة أجدداده،5516/ه112بتداريخ (  الجزائر اليوم
  ،لحكددم بنددي حمدداد فددي القلعددة ،وقددد درس فيهددا قبددل أن يتحددول إلددى بجايددة  ومنهددا  إلددى الجزائددر

ينتقددل مددن هندداك  إلددى األندددلس  حيددث فتلمسددان والمغددرب األقصددى  أيددن لقددي عددددا مددن العلمدداء ل
 .3م5959/ هد 356اشتغل بالقضاء ثم عاد إلى المغرب األقصى  واستقر بها سنة 

مدددددن أشدددددهر مدددددؤرخي المغدددددرب األوسدددددط، تدددددرك  يعتبدددددر أبدددددو عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن حمددددداد     
الشدددديخ األجددددل الفقيدددده " ميراثددددا غزيددددرا جدددددا فددددي ميدددددان التددددأليف التدددداريخي، حتددددى وصددددف ب

و   وقدددددد وظفددددده كدددددل المدددددؤرخين الدددددذين جددددداءوا مدددددن بعدددددده،4"رئيس العدددددالم األوحدددددداألوحدددددد الددددد
النبدددذة المحتاجدددة فددددي "كتدددداب و أهددددم مؤلفاتددده ندددذكر  علدددى رأسدددهم عبدددد الددددرحمن بدددن خلددددون،

يسدددددجل بوضدددددوح الدددددوازع القبلدددددي لددددددى   وهدددددو   كتددددداب 5"أخبدددددار صدددددنهاجة بافريقيدددددة وبجايدددددة
متمددددثال فددددي الدولددددة الفاطميددددة  التددددي صدددداحبه، الددددذي ربددددط تدددداريخ قبيلتدددده بميددددزان قددددوى آخددددر 

، وانتفدددددع بددددده كثيدددددرا المستشدددددرق الفرنسدددددي لفدددددي بروفنسدددددال أوكلدددددت  حكدددددم المغدددددرب ألجدددددداده
/ ه5619سددددددنة 6المنشددددددور بالربدددددداط" نبددددددذة تاريخيددددددة فددددددي أخبددددددار البربددددددر" نبددددددذة فددددددي كتابدددددده

                                                             
ضمن أعمال الملتقى  ، مقال  منشور" جوانب من إسهامات القلعة في الثقافة اإلسالمية" توفيق مزاري،   1

حوليات اآلداب مد ،9001الوطني األول حول الدولة المركزية في قلعة بني حماد  اإلشعاع الفكري والثقافي 
 . 522.د،صم9056،ديسمبر 6،جامعة المسيلة ،ع واللغات

 . 14آسيا ساحلي، المرجع السابق، ص  2
 . 521إسماعيل سامعي، المرجع السابق، ص  3
الغبريني،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،تحقيق رابح بونار،الشركة الوطنية  4

  529، ص5240للنشر و التوزيع، الجزائر 
و يؤكد على وجوب التفريق بين " الديباجة في أخبار صنهاجة" ينسب إليه ابن عبد الملك المراكشي كتا بعنوان 5

 . 691،ص5، المصدر السابق، السفر الثامن، ج" النبذ المحتاجة"هذا الكتاب و كتاب
 . 25ناصر الدين سعيدوني،المرجع السابق، ص 6
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فدددددددي المكتبدددددددة العربيدددددددة " ميخائيدددددددل أمددددددداري" م، وكدددددددذلك فعدددددددل المستشدددددددرق اإليطدددددددالي5266
  .1الصقلية

" تددددداريخ الطبدددددري"أبدددددو عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن حمددددداد كتابدددددا اخدددددر لخدددددص فيددددده  وقدددددد ألدددددف    
، علدددددى أن هدددددذا التلخددددديص يجعلندددددا وذكدددددر فيددددده جملدددددة مؤلفاتددددده التدددددي عدددددددها فدددددي برنامجددددده

نعتقدددد بددددرواج كتدددداب الطبدددري خددددالل هددددذه الفتدددرة بددددين االوسدددداط العلميدددة المغربيددددة ،نظددددرا لمددددا 
ا ألدددددف برنامجددددا يشددددمل علدددددى مددددائتين و عشدددددرين كمدددد 2يمتدددداز بدددده مدددددن شددددمول ووفددددرة المدددددادة

وأثنددددددددى عليددددددددده، كمددددددددا ذكدددددددددر لدددددددده ابدددددددددن ( م5601/ه401ت)كتابددددددددا،اطلع عليدددددددده الغبريندددددددددي
قصدددددديدة يرثددددددي فيهددددددا الوضددددددعية التددددددي كانددددددت تعيشددددددها كددددددال ( م5641/ه443ت)الخطيددددددب

 3من القلعة و بجاية من خراب
له رغبة جامحة في تسجيل   لقد أظهر ابن حماد الصنهاجي ميالدا كبيرا لعلم التاريخ حيث كانت

أخبار بني "فقام بتأليف  كتاب في التاريخ الفاطمي  بعنوان  ،األحداث التاريخية  وتدوين الوقائع
وقد تنداول فيده تداريخ الشديعة الفداطميين أبنداء عبيدد اهلل مدن بدايدة أرهدم علدى يدد  "عبيد وسيرتهم 

مدع ترجمدة كاملدة إلدى (وقدد نشدره  .ه134م إلدى نهايتده سدنة 202/ه924عبيد اهلل المهددي سدنة
، خالفدة المعدز لددين اهلل( المستشرق فاندريدن (vandredenوقف به عند. 5294الفرنسية سنة 

م،ثدم 5232أما القسم الثاني فقد نشدره سدنة   5239ونشر القسم األول منه بالمجلة اآلسيوية سنة
كدامال مدع ترجمدة لده بالفرنسدية  بإكمال مابقي من الكتاب وطبع بعد ذلك   "شاربونو" قام األستاذ

،ثم حققه جلول أحمد بددوي كدامال وطبدع فدي مطبعدة المؤسسدة م5294و كان ذلك بالجزائر سنة 
 5221.4الوطنية للكتاب الجزائر سنة 

                                                             
أعمال م،مقال منشور ضمن 56/ه4، مساهمة علماء القلعة في الحياة الفكرية ببجاية خالل القرنعبيد بوداود 1

-50-2م،أيام5004/9004-م622/5194مدينة قلعة بني حماد،ألف سنة من التأسيس "الملتقى الدولي حول
 . 125،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة المسيلة،قسم التاريخ ص9004أبريل55
  920، ص9001دراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي،دار المدار اللبناني،بيروت،.عبد الواحد ذنون طه  2

3 -William Marçais, un siècle de recherche sur le passé de l'Afrique du nord, histoire 
et historiens de l'Algérie,Collection du Centenaire de l'Algérie, paris1931 , p143. 

ضمن أعمال الملتقى الدولي مقال منشور ،منهجية ابن حماد في كتابة تاريخ الشيعة ببالد المغرب، بشار قويدر  4
، 9004أبريل55-50-2م،أيام5004/9004-م622/5194مدينة قلعة بني حماد،ألف سنة من التأسيس "حول

 .  151ص( ينظر في الهامش)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة المسيلة،قسم التاريخ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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، روى فيهددددددا جددددددانبين ويظهددددددر مددددددن مقدمددددددة الكتدددددداب أن مادتدددددده تتندددددداول أخبددددددار بنددددددي عبيددددددد
أنددددده يشدددددير إلدددددى مصدددددادره بشدددددكل عدددددام أساسددددديين أولهما،الحدددددديث عدددددن تددددداريخهم،و ثانيهمدددددا 

األولدددددددى مصدددددددادر مكتوبدددددددة، و الثانيدددددددة مصدددددددادر : حيدددددددث يقسدددددددمها إلدددددددى قسدددددددمين رئسددددددديين
فبعضددددددها التقطتدددددده مددددددن مفرقددددددات التواليددددددف، وبعضددددددها "شددددددفوية، و قددددددد عبددددددر ذلددددددك بقولدددددده 

 .1"عرفني به من وثقت به بالتعريف
ذا ندددذكر مصدددادر مدددن بدددين المصدددادر المكتوبدددة التدددي اعتمدددد عليهدددا ابدددن حمددداد فدددي كتابددده هددد

، ومصدددددادر أندلسدددددية وشدددددملت كتددددداب  ابدددددن حيدددددان 2مغربيدددددة مثدددددل كتددددداب الرقيدددددق القيرواندددددي
و كدددددددذلك ابدددددددن " المقتدددددددبس فدددددددي أخبدددددددار رجدددددددال األنددددددددلس" 4(م5043/ه 132ت)3القرطبدددددددي

،كمددددددددا نقددددددددل بعددددددددض النصددددددددوص المشددددددددرقية لعلمدددددددداء مشددددددددارقة  5(م5036/ه 113ت)حددددددددزم
حددددي بددددن عبددددد اهلل بددددن صددددول تكددددين نددددذكر مددددنهم مددددا كتبدددده الصددددولي أبددددو بكددددر محمددددد بددددن ي

للقاضدددددددي الشددددددافعي أبددددددي عبدددددددد اهلل بددددددن سدددددددالمة  7"الشددددددهاب"و كتدددددداب 6 (م213/ه661ت)
بددددددن جعفددددددر بددددددن علددددددي بددددددن حكمددددددون، كمددددددا اطلددددددع علددددددى كتدددددداب موقددددددع مددددددن قبددددددل الخليفددددددة 

 .8(م5505-5021/ه121-124)الفاطمي المستعلى باهلل

                                                             
م عويس و التهامي نقرة،دار الصحوة ، أخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم،تحقيق و دراسة عبد الحليابن حماد  1

 .54،ص( د ت)للنشر،مصر 
  13ابن حماد،المصدر السابق ، ص 2
ولد ونشأ بقرطبة سنة : أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان 3

أبا العالء صاعد بن ، برع في األدب والتاريخ، تتلمذ على الشيخ أبا عمرو بن أبي الحباب النحوي و  ھ644
ودفن  ھ132الحسن الربعي البغدادي، له عدة مصنفات نذكر منها المقتبس في تاريخ األندلس، المتين، توفي سنة 

 .952،952،صص، 9ابن خلكان، المصدر السابق، ج. بمقبرة الربض
 . 49ابن حماد،نفسه، ص4
  32نفسه، ص 5
 . 92نفسه، ص 6
 .  14نفسه، ص 7
 . 49نفسه، ص 8
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ذكر نقلدددده عددددن روايددددة أبدددددي أمددددا المصددددادر الشددددفوية التددددي اعتمددددد عليهددددا فدددددي الكتدددداب ندددد    
الحسدددددن علدددددي بدددددن محمدددددد بدددددن عثمدددددان التميمدددددي القلعدددددي حدددددول آلدددددة الرصدددددد التدددددي شددددداهدها 

 1أثناء إقامته في مصر
كمددددا نقددددل حددددديث بعددددض الطلبددددة الحجدددداج، إال أندددده اعتمددددد بشددددكل كبيددددر علددددى الفقيدددده أبددددي 
المكدددددددددارم هبدددددددددة اهلل المصدددددددددري فيمدددددددددا يخدددددددددص خالفدددددددددة األئمدددددددددة الفددددددددداطميين،اآلمر بأحكدددددددددام 

-5592/ه111-191)،و الحدددددددددددددددددددددافظ لددددددددددددددددددددددين اهلل( م5592-5505/ه 191-121)اهلل
، و قددددددددددددد بددددددددددددرر ( م5511-5512/ه112-111)، و خالفددددددددددددة الظددددددددددددافر بدددددددددددداهلل( م5512

 2.اعتماده على هذا الفقيه لمدة تزيد عن نصف قرن نظرا لقلة المصادر
بدددددالد  و يالحدددددظ أن المدددددؤرخ ابدددددن حمددددداد قدددددد أولدددددى اهتمامدددددا كبيدددددرا لتددددداريخ الشددددديعة فدددددي    

وهدددددي عدددددادة  3للخليفدددددة المهددددددي نظدددددرا لإلنجدددددازات الهامدددددة التدددددي تحققدددددت علدددددى يدددددده المغدددددرب
نجدددددددها عنددددددد الكثيددددددر مددددددن المددددددؤرخين المسددددددلمين، حيددددددث يتركددددددز اهتمددددددامهم علددددددى الددددددزعيم 

 .المؤسس
ويبدددددو أن منهجيدددددة المدددددؤرخ ابددددن حمددددداد فدددددي كتابتدددده لتددددداريخ الشددددديعة فددددي بدددددالد المغدددددرب قدددددد 

،حيث كدددان يتحدددددث عددددنهم فددددي بددددالد المغددددرب ع الشدددديعة ذاتددددهارتبطدددت ارتباطددددا كبيددددرا بمشددددرو 
ثددددم ال يلبدددددث أن يسددددتطرد إلدددددى طموحدددداتهم فدددددي الددددديار المصدددددرية، لددددذا جددددداءت بعددددض هدددددذه 
االسدددددتطرادات مخلدددددة بالنسدددددق العدددددام لسدددددير األحدددددداث و رتابتهدددددا، وتميدددددز أسدددددلوبه باالرتبددددداك 

دولددددددة و أن هددددددذه الشخصددددددية تولددددددت مناصددددددب رفيعددددددة فددددددي ال و بسدددددداطة التعبيددددددر، خاصددددددة
 .4الفاطمية كالقضاء، و كذلك مكانتها العلمية المتميزة

اتبع بن حماد في كتابه التاريخ حول الموضوعات حيث يورد فترة حكم كل إمدام و األحدداث     
، إضافة إلدى ذلدك نجدده يددرج التي حصلت في عهده مع ذكر لبعض عماله كالقضاة و الحجاب

ي يدؤرخ لهدا، وممدا يالحدظ أن اهتمامده فدي الكتابدة انصدب األبيات الشعرية التي لهدا بالحادثدة التد

                                                             
 .510نفسه، ص 1
 .12آسيا ساحلي، المرجع السابق،ص 2
 .99ابن حماد،المصدر السابق، ص 3
، 5220،دولة بني حماد ملوك القلعة و بجاية،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،الجزائرإسماعيل العربي 4

 .596ص
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علدى الجانددب السياسددي مددن حيدداة الدولددة الفاطميددة، وهددذا اليعنددي أندده أهمددل المواضدديع الحضددارية 
 .1ومن القرائن التي تعزز هذا الطرح حديثه عن دور المسيلة الحضاري

النجدددده عدددادة عندددد  واعتمدددد مؤرخندددا فدددي كتابددده علدددى أسدددلوب النقدددد و إبدددداء الدددرأي، وهدددو مدددا
المددددددؤرخين المسددددددلمين الددددددذين تفتقددددددد الكتابددددددة التاريخيددددددة لمثددددددل ذلددددددك، ومددددددن هددددددذا الموضددددددوع 

فددددداختط المهددددددي المديندددددة، و أمدددددر "اسدددددتنتاجه السدددددم الخليفدددددة المهددددددي الحقيقدددددي حيدددددث قدددددال 
علدددددي بددددددن حمدددددددون أن يبنيهدددددا و يحصددددددنها،و يسددددددميها المحمديدددددة باسددددددمه، و هددددددذا يدددددددل أن 

 . 2"أن اسمه عبد الرحمن ولخالف من يقاسمه محمد ب
وتميددددددز ابددددددن حمدددددداد فددددددي كتابدددددده فددددددي الكثيددددددر مددددددن األحيددددددان بالموضددددددوعية، إذ و علددددددى     

الددددرغم أندددده كددددان علددددى المددددذهب السددددني،في ظددددل خالفددددة فاطميددددة شدددديعية، فددددذلك لددددم يمنعدددده 
ومهمددددا قيددددل " عددددن بعددددض تنظيمددددات الفدددداطميين و اسددددتحدثوه حيددددث قددددال مددددن قددددول الحقيقددددة

مدددن التطدددرف وفددددي كدددونهم معتددددلين وليسددددوا مدددن غدددالة الشدددديعة،  الفدددداطميينفدددي شدددأن تنزيددده 
فدددددإن مدددددا أظهدددددروا مدددددن معتقددددددات ومدددددا  سددددددنقوا مدددددن تعددددداليم أجبدددددروا النددددداس علدددددى اعتناقهددددددا 

تباعهددددا يثبددددت أنهددددم غددددالة مبتدددددعون، وهددددذا هددددو السددددبب األساسددددي للصددددراع الددددذي نشدددددب  واو
  3"بينهم وبين السنيين من المالكية من أهل إفريقية

 
عتبددددددر هددددددذا الكتدددددداب محاولددددددة جددددددادة تتددددددرجم للواقددددددع التدددددداريخي لمنطقددددددة المغددددددرب األوسددددددط، ي

حدددددرك مدددددن خاللددددده السدددددواكن فدددددي فتدددددرة عرفدددددت الركدددددود العلمدددددي بدددددالقيروان، و فدددددي تنشددددديط 
يتصددددل " المددددذهب المددددالكي أثندددداء حكددددم الموحدددددين و هددددو مددددا اعتددددرف بدددده ابددددن زيتددددون قددددائال

ي عبددددد اهلل الخطيددددب عددددن أبددددي محمددددد مددددن طريددددق الفقيدددده أبدددد( أي ابددددن حمدددداد)اسددددنادي عندددده
 .4"بن برطلة عنه

                                                             
 . 11-62لى،ص ص،الطبعة األو 5226بشار قويدر،مناهج التاريخ اإلسالمي و مدارسه، دار الوعي،الجزائر 1
 .91ابن حماد،المصدر السابق، ص 2 
 96-91نفسه، صص، 3
 . 529الغبريني،المصدر السابق،ص 4
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وفددددي كددددل مددددا كتددددب اعتمددددد ابددددن حمدددداد اعتمددددادا واضددددحا علددددى االختصددددار و قددددد قددددال معلقددددا 
 1..."وله آثار و أخبار أغنى عنها اإلشهار، و أن مقصودي االختصار" عن ذلك

 .الوهبية من االنقطاع إلى التاليف اإلباضيةالسير :سابعا

ايددددددددددددة اإلباضددددددددددددية مددددددددددددع سددددددددددددقوط الدولددددددددددددة الرسددددددددددددتمية فددددددددددددي تيهددددددددددددرت بعدددددددددددددانقطاع الرو   
م اسدددددددتقبلت واحدددددددات وارجدددددددالن ووادي أريدددددددغ ووادي ميدددددددزاب، الجماعدددددددات 202/ه923سدددددددنة

اإلباضددددددددية الفددددددددارة مددددددددن خطددددددددورة التشدددددددديع الفاطمي،فاحتضددددددددنت المندددددددداطق السددددددددالفة الددددددددذكر 
حلقدددددددات أو نظدددددددام العزابدددددددة ،ضدددددددمن إمامدددددددة الكتمدددددددان و أقامدددددددت هنددددددداك مجتمعدددددددا إباضددددددديا 

 .2سكامتما
ونظدددددددام العزابدددددددة هدددددددو مؤسسدددددددة تعليميدددددددة تربويدددددددة دينيدددددددة، تشدددددددرف علدددددددى شدددددددؤون المجتمدددددددع 

، و ( ه110-611)أسسدددددها العدددددالم الجليدددددل أبدددددو عبدددددد اهلل بدددددن بكدددددر الفرسدددددطائي 3اإلباضدددددي
تؤكددددد النصددددوص اإلباضددددية أن هددددذا النظددددام قددددد أولددددى اهتمامددددا كبيددددرا بتكددددوين جيددددل متمسددددك 

أسدددددداس مددددددن المعرفددددددة العلميددددددة لترسدددددديخ و نشددددددر بتعدددددداليم اإلباضددددددية قددددددادر أن يدددددددعو علددددددى 
العقيدددددة اإلباضددددية، و يكددددون ذلددددك عددددن طريددددق حفددددظ سددددير شدددديوخ و أئمددددة المددددذهب،  ممددددا 
أدى إلدددددددى بدددددددروز عددددددددد كبيدددددددر مدددددددن الدددددددرواة والمخبدددددددرين اإلباضددددددديين الدددددددذين  اعتمدددددددد علدددددددى 
روايدددددداتهم فددددددي كتابددددددة السددددددير اإلباضددددددية، و بالتددددددالي حفظددددددت لنددددددا الددددددذاكرة الجماعيددددددة هاتدددددده 

حفددددظ  وهندددداك عدددددة شددددروط لالنضددددمام إلددددى نظددددام العزابددددة مددددن بينهددددا. مددددن الضددددياع السددددير
كتددددداب اهلل تعدددددالى،و أن يكدددددون الشدددددخص المنتمدددددي لهدددددا أديبدددددال كيكسدددددال فطندددددال،و محبكدددددال للدراسدددددة 
راغبددددال فيهددددا، مواصددددال للددددتعلكم والتعلدددديم، محافظددددال علددددى الددددزكي الرسددددمي للطلبددددة عندددددما يكددددون 

                                                             
 . 93ابن حماد،نفسه ،ص 1
االتجاهات المذهبية و دورها في التطور الثقافي بالمغرب األوسط مابين القرنين الثالث و السادس سايح دين، 2

العلوم اإلنسانية،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، جامعة سيدي قسم ( مرقونة)، أطروحة دكتوراهالهجريين
 .509ص9053-9051بلعباس،السنة الجامعية 

نافع بن حماد الجهني،الموسوعة الميسرة في األديان و المذاهب و األحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمية  3
 . 35ه، ص5191للطباعة و النشر و التوزيع،المجلد األول،الرياض السعودية
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عزكابددددة عندددددما يدددددخل الحلقددددة، وأن يكددددون نظيددددف القلددددب مددددن فددددي الدراسددددة، وللددددزكي الرسددددمي لل
 .1جميع أمراض القلوب، و أن يكون طاهر الباطن والظاهر

ويعتبددددددر أبددددددو عبددددددد اهلل محمددددددد بددددددن أبددددددي بكددددددر  بددددددن أبددددددي الربيددددددع سددددددليمان بددددددن يخلددددددف     
،أحدددددد علمددددداء اإلباضدددددية الدددددذين درسدددددوا فدددددي حلقدددددات العزابدددددة، ( م5042/ه 145ت)المزاتدددددي

جربدددددة، وبهدددددا درس عندددددد ويسدددددالن بدددددن أبدددددي صدددددالح فصدددددار عالمدددددا فدددددي أصدددددول انتقددددل إلدددددى 
التحددددددف المخزونددددددة و " فددددددي جددددددزأين بعنددددددوان  الدددددددين،اقتحم مرحلددددددة التددددددأليف، وتددددددرك كتابددددددا

 2"الجددددواهر المنتقدددداة" لكددددن هددددذا الكتدددداب لددددم يددددذكره البددددرادي  فددددي كتابدددده" الجددددواهر المصددددونة
ب فدددي السدددير حيدددث يالحدددظ الددددارس علدددى أنددده كدددان لددده اهتمدددام بالتددداريخ إذ ينسدددب إليددده كتدددا

لددددده أنددددده محتدددددواه هدددددو عبدددددارة عدددددن مجموعدددددة مدددددن المدددددواعظ و اإلرشدددددادات فدددددي شدددددكل أقدددددوال 
 .3منسوبة إلى شيوخ اإلباضية

درس أبددددددددو الربيددددددددع التالميددددددددذ اإلباضددددددددية سددددددددير مشدددددددداهير المشددددددددايخ، خددددددددالل تنقالتدددددددده     
ني رواياتدددده فدددددي المسددددتمرة فدددددي الددددبالد اإلباضدددددية ، أخددددذ عنددددده المددددؤرخ أبدددددو زكريدددداء الدددددورجال

التدددداريخ و السددددير حيددددث يعتبددددر أبددددو الربيددددع المصدددددر األساسددددي فددددي كتابدددده سددددير األئمددددة و 
أخبارهم،كمدددددا تددددددل علدددددى رواياتددددده عندددددد أبدددددي الربيدددددع الوسدددددياني فدددددي كتابددددده السدددددير، و عندددددد 
الدددددرجيني و الشددددماخي علددددى إلمامدددده بتددددواريخ اإلباضددددية و سددددعة علمدددده باألخبددددار، و ألبددددي 

طلددددب العلددددم و "ير معددددروف بسددددير أبددددي الربيددددع المزاتددددي موسددددوم بالربيددددع مصددددنف فددددي السدددد
 4.ضمنه طرائف علمية عن مشايخ المذهب، وأخبارهم و سيرهم" اداب المعلمين

وممددددن اهددددتم بالتدددداريخ و السددددير مددددن اإلباضددددية فددددي هددددذا العصددددر،أبو حمددددزة اسددددحق بددددن     
عشددددددر  الحددددددادي/عدددددداش فددددددي القددددددرن الخددددددامس الهجددددددري)ابددددددراهيم بددددددن إسددددددماعيل الددددددورجالني

، وهددددددو خددددددال المددددددؤرخ اإلباضددددددي الشددددددهير أبددددددي زكريدددددداء يحددددددي بددددددن أبددددددي بكددددددر ( المدددددديالدي

                                                             
 .  02 - 12 رقم ، يةالتراث، غردا جمعية   ،)مخطوط( عمار أبو سير : الوارجالني الكاف عبد عمار أبو  1
البرادي ،أبو القاسم بن إبراهيم،الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات ألبي العباس الدرجيني  2

 .   5220،طبعة حجرية،القاهرة 
  19مرجع السابق،صآسيا ساحلي، ال 3
 9ط 9000محمد بابا عمي،معجم أعالم اإلباضية، مراجعة محمد ناصر،دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 4

 .42ص
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الدددددورجالني، فقدددددد كدددددان مهتمدددددا هدددددو اآلخدددددر بأخبدددددار التددددداريخ اإلباضدددددي، وممدددددن كتدددددب فدددددي 
سددددير األئمددددة "سددددير األئمددددة و المشددددايخ، و يعتقددددد أن أبددددا زكريدددداء أخددددد مندددده كتابدددده المشددددهور

 1"و أخبارهم
حدددددددددي بدددددددددن أبدددددددددي بكدددددددددر الدددددددددورجالني مدددددددددن علمددددددددداء الطبقدددددددددة و يعتبدددددددددر أبدددددددددو زكريددددددددداء ي    

مدددددددن بدددددددين أبددددددددرز مدددددددؤرخي اإلباضدددددددية، مددددددددن ( م5503-5012/ه  100 -110)العاشدددددددرة
مواليددددددددد وارجددددددددالن، عدددددددداش فيهددددددددا فتددددددددرة مددددددددن الددددددددزمن ثددددددددم غادرهددددددددا إلددددددددى طددددددددرابلس سددددددددنة 

م واسددددددددتقر بقريددددددددة 5034/هددددددددد 130م، ،سددددددددافر إلددددددددى بددددددددالد طددددددددرابلس سددددددددنة 5034/ه130
عشددددرة سددددنوات ينهددددل العلددددم مددددن علمائهددددا، ويدددددرس اآلثددددار  تمولسددددت ، وهندددداك اسددددتقر لمدددددة

وسدددير اإلباضددددية، ومدددنهم شدددديخه المدددؤرخ اإلباضددددي أبددددو الربيدددع سددددليمان بدددن يخلددددف المزاتددددي 
م رجدددددددع أبدددددددو زكريدددددددا إلدددددددى 5042/هدددددددد145، وفدددددددي عدددددددام 2م5042/هدددددددد471المتدددددددوفى عدددددددام 

األوسددددط، واسددددتقر لددددبعض الوقددددت بمنطقددددة وادي ريددددغ، فخددددالط واحتددددك بعلمائهدددددا ، المغددددرب 
بددددورجالن ،وبالتحديددددد  م تركهددددا ليسددددتقر بدددده المقددددام أخيددددرا 5025/هددددد141إال أندددده فددددي سددددنة 

مسدددقط رأسددده تمددداوط حدددامال إلدددى قومددده مدددا لدددم يكدددن عنددددهم مدددن ثقافدددة أو علدددم، وقدددد قضدددى 
أن وافتدددددده المنيددددددة فددددددي القددددددرن السددددددادس  بقيددددددة حياتدددددده بقريتدددددده فددددددي التعلدددددديم و التددددددأليف إلددددددى

 .3هد، ودفن في سدراتة101الهجري بعد عام 
وعدددددن صدددددفاته فقدددددد فدددددي سددددديكره، فقدددددد ذكدددددره الشدددددماخي فدددددي سددددديره انددددده كدددددان ورعدددددا وتقيدددددا     

:" والبصدددددديرة الخارقددددددة بددددددين أقراندددددده، وفددددددي ذلددددددك يقددددددول  وسددددددخيا، متميددددددزا بالددددددذكاء والفطنددددددة 
ه ذات سدددنة إلدددى ورجدددالن زائدددرا، ثدددم رجدددع، فمدددر أبدددي بكدددر، توجددد وذكدددروا أن أبدددا زكريددداء بدددن

بجماعددددددة مددددددن أصددددددحابه بقنطددددددرارة، فسددددددألوه عددددددن أحددددددوال أهددددددل ورجددددددالن، وكددددددان ذا فطنددددددة 
أمدددا ذهدددب بصدددري، فلدددم أر أحددددا، وأمدددا  رأيدددت ورجدددالن خلدددت فمدددا بهدددا أحدددد : وبصددديرة فقدددال

وحسدددددن االسدددددتماع مدددددن الرعيدددددة،  ، كمدددددا امتددددداز بقددددددرة اإلقنددددداع بالحجدددددة والبرهدددددان، وحسدددددن"
كددددددان مددددددن األفاضددددددل المقتفددددددين : "..وهددددددذا مددددددا أورده الشددددددماخي كددددددذلك فددددددي الددددددنص التددددددالي 

آلثددددددار األوائددددددل، لددددددم تددددددزل الديانددددددة بحياتهمددددددا حيددددددة، وطددددددرق البددددددر ناهجددددددة، وطلددددددب علددددددوم 
                                                             

 .   44ليفيتسكي،المرجع السابق، ص تاديوس 1
 561نفسه،ص 2
 .  561ليفيتسكي،المرجع السابق ، ص تاديوس  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/471
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المدددددذهب وسدددددير مدددددن تنسدددددك وترهدددددب، ولهمدددددا فدددددي علدددددو م النظدددددر أطدددددول بددددداع، بأدلدددددة ذات 
المحاضددددرة مددددا ال تغنددددي المشددددرفية وحجددددج ، تمددددأل القلددددوب واألسددددماع ، وتغنددددي عنددددد  إقندددداع

 1"عند القراع، فكانا مراد الفارين مع تباعد الدارين
دددددددس لمدرسدددددددة تاريخيدددددددة إباضدددددددية فدددددددي المغدددددددرب األوسدددددددط وعلددددددددى      ل مدددددددن أسك يعتبدددددددر أوك

ثددددددره مددددددن جدددددداء بعدددددددده، كالوسددددددياني والدددددددرجيني والشددددددماخي وغيددددددرهم مدددددددن  خطواتدددددده اقتفددددددى
 .2المتأخرين والمعاصرين

ه أخبدددار المدددذهب وقدددد أورد فيددد" كتددداب السددديرة وأخبدددار األئمدددة"ء يحدددي أتدددرك لندددا أبدددو زكريدددا
م إلدددى أواخدددر 4/مندددذ بدايدددة الددددعوة فدددي القدددرن الثددداني للهجدددرة بدددبالد المغدددرب اإلباضدددي

ثدددددم  الرسدددددتميةم، مدددددرورا بفتدددددرات االنتشدددددار وتكدددددوين الدولدددددة 55/القدددددرن الخدددددامس للهجدددددرة
ثددددم االنشددددقاقات . ض مددددن أخبددددار أئمتهددددا ،وشدددديوخ المددددذهب إلددددى عصددددرهسددددقوطها ذاكددددرا الددددبع

 .المذهبية وثورة صاحب الحمار
فدددي  الددددرجينيوالمهدددم أن عدددددا مدددن اإلخبددداريين اإلباضدددية قدددد نقلدددوا عدددن كتابددده ومدددن بيدددنهم 

 .3كتابه طبقات المشائخ بالمغرب
يخي ، كمددددا أندددده ذو محتددددوى تددددار  يمكددددن تقسدددديم الكتدددداب إلددددى قسددددمين، القسددددم األول مندددده    

فتددددرة زمنيددددة محددددددة، ثددددم اسددددتكمل القسددددم الثدددداني فددددي فتددددرة زمنيددددة الحقددددة أي بعددددد  كتددددب فددددي
هدددددذا القسدددددم علدددددى تدددددراجم عددددددة مدددددن االباضدددددين البدددددارزين  م ، وقدددددد احتدددددوى 5550/هدددددد101

 .4من المغرب أثناء حكم الرستميين و العبيديين
مختصددددددددة بتدددددددداريخ مددددددددن بددددددددين المصددددددددادر ال"سددددددددير األئمددددددددة و أخبددددددددارهم"يعتبددددددددر كتدددددددداب    

إلدددى تدددأليف أخبدددار مدددن سدددلف "اإلباضددديين، و عدددن الهددددف مدددن تأليفددده كمدددا يقدددول أنددده سدددعى
و صدددددددلحائها، وذكدددددددر منددددددداقبهم وحسدددددددن سددددددديرهم و جميدددددددل  مدددددددن األشدددددددياخ ، أهدددددددل الددددددددعوة

                                                             
 . 561تاديوس ليتفسكي،نفسه ،ص  1
الوارجالني ( م11-11/هل6-3)مؤرخو اإلباضية في بالد المغرب اإلسالمي في القرنين  ، لزرويل صالح - 2

كلية العلوم اإلنسانية و ، (مرقونة)رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط-دراسة مقارنة -والبغطوري أنموذجا  
 . 61ص 9051-9051االجتماعية،جامعة غرداية،  السنة الجامعية 

 . 55ص البرادي، المصدر السابق، 3
 . 36عبد القادر بوباية،المرجع السابق،ص  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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فددددأول ذلددددك سددددبب وقددددع مددددذهب " مذاهبهم،ونشددددر فضددددائلهم، أمددددا عددددن مضددددمونه فيددددذكر قددددائال
خمسدددددة نفدددددر حملدددددة العلدددددم غلدددددى أرض المغدددددرب، اإلباضدددددية بدددددبالد المغدددددرب، وكيدددددف كدددددان ال

يتلددددددو ذلدددددك مددددددن أخبدددددار المشددددددايخ، و  وكيدددددف كددددددان ابتدددددداء اإلمامددددددة إلدددددى انقراضددددددها،ثم مدددددا
أخبدددار أهدددل الددددعوة مدددع األئمدددة المسدددودة، وكيدددف كدددان قيدددام مدددن قدددام عدددنهم قرندددا بعدددد قدددرن، 
و مددددا يتبددددع ذلددددك مددددن أحاديددددث أهددددل الدددددعوة، و نشددددر مددددوثرهم، وطلددددب مخددددابرهم خلددددف عددددن 

 1"سلف، وخلف بعد خلف
أمددددا مصددددادر الكتدددداب فقددددد جدددداءت مددددا بددددين شددددفوية غيددددر صددددريحة و التددددي غلبددددت علددددى     

حدددددث غيددددر "القسددددم األكبددددر، مددددن كتابدددده ومددددن القددددرائن التددددي تعددددزز  ذلددددك اسددددتخدامه لعبددددارات
، و أخدددددرى شدددددفوية صدددددريحة و "روى بعدددددض أصدددددحابنا"و " ذكدددددر بعدددددض أصدددددحابنا"و " واحدددددد

اضدددددددددي حيدددددددددث اعتمدددددددددد بشدددددددددكل كبيدددددددددر علدددددددددى أبدددددددددي ربيدددددددددع نقصدددددددددد بهدددددددددم رواة الخبدددددددددر اإلب
علدددددى مجموعدددددة مدددددن الدددددرواة مدددددن بيدددددنهم  واعتمدددددد هدددددو االخدددددر.2(م5042ه145ت)المزاتدددددي

نقددددل عندددده ( م5012/ه110ت)بطريددددق الراويددددة أبددددي يعقددددوب يوسددددف بددددن نفدددداث القنطددددراري 
أبددددي زكريدددداء نقددددل مباشددددرة عددددن الراويددددة أبددددي  ، علددددى أن3أبددددي ربيددددع المزاتددددي خمددددس روايددددات

 .دون أن يكون بينهما وسيط"حنين"ف بن نفاث رواية الشيخ يعقوب يوس
ومددددن الددددرواة الددددذين نقددددل عددددنهم أبددددو زكريدددداء يحددددي الددددورجالني نددددذكر بطريددددق أبددددي عبددددد    

، نقددددددل عندددددده أبددددددي الربيددددددع المزاتددددددي  حددددددول ( م5012/ه110ت)اهلل محمددددددد بددددددن أبددددددي بكددددددر
-352/ه100-610)الشدددددديخ أبددددددي نددددددوح سددددددعيد بددددددن زنغيددددددل مددددددن علمدددددداء الطبقددددددة الثامنددددددة

،كمدددددددا أخدددددددد عدددددددن أبدددددددي زكريددددددداء بدددددددن أبدددددددي زكريددددددداء فصددددددديل بدددددددن أبدددددددي مسدددددددور ( م5002
،كمددددددددا نقددددددددل  4(م5012-5002/ه110-100)اليهراسددددددددني،من علمدددددددداء الطبقددددددددة التاسددددددددعة 

أبددددو زكريدددداء الددددورجالني عددددن شدددديخه أبددددي ربيددددع المزاتددددي مجموعددددة مددددن الروايددددات عددددن عدددددد 
 5ع المزاتيمن الرواة، و سيرة بعض شيوخ اإلباضية المعاصرين البن ربي

                                                             
 .56أبو زكرياء الوارجالني،المصدر السابق،ص 1
 . 11آسيا ساحلي، المرجع السابق،ص  2
 . 901-523أبو زكرياء الورجالني،نفسه،صص 3
 . 931-936أبو زكرياء الورجالني،المصدر السابق،صص 4
 . 912نفسه،ص  5
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أبددددددددو زكريدددددددداء يحددددددددي الددددددددورجالني كددددددددذلك عددددددددن رواة مشددددددددهورين ينتمددددددددون إلددددددددى  ونقددددددددل     
، ثددددم عددددن 1تجمعددددات إباضددددية نددددذكر مددددنهم يعقددددوب بددددن أبددددي القاسددددم الددددذي كددددان معاصددددرا لدددده

يعقدددوب بددددن أبددددي يعقددددوب الددددذي يعددددد مدددن أكبددددر الددددرواة اإلباضدددديين  فيمددددا يتعلددددق بالتجمعددددات 
، و كددددذلك يعقددددوب بددددن أبددددي اسددددحاق 2العهددددد الرسددددتمياإلباضددددية فددددي طددددرابلس و جربددددة فددددي 

اليجرانددددي الملقددددب بددددأبي منصددددور الددددذي كددددان معاصددددرا لدددده، نقددددل عندددده حددددول  حادثددددة مقتددددل 
( م50/ه1عددددداش فدددددي القدددددرن)، ونقدددددل كدددددذلك عدددددن محمدددددد بدددددن عريبدددددة3أبدددددي حددددداتم الملدددددزوزي

عدددددن المعركدددددة التدددددي هدددددزم فيهدددددا الفضدددددل بدددددن أبدددددي يزيدددددد مخلدددددد إثدددددر حملدددددة المنصدددددور بددددداهلل 
إضددددددافة إلددددددى ذلددددددك  4، و كددددددان شدددددداهد عيددددددان فيهددددددا( م219-211/ه615-661)ميالفدددددداط

فدددددإن أبدددددا زكريددددداء الدددددورجالني قدددددد أخدددددذ عدددددن علدددددي بدددددن يحدددددي روايدددددة الشددددديخ أبدددددي الخطددددداب 
مدددن  6، ثدددم نقدددل عدددن بدددن عمدددرو ميمدددون بدددن جمدددودي بدددن زوسدددتن الوسدددياني الكندددومي5وسددديم

قعدددددددددة نقدددددددددل عنددددددددده خبدددددددددر مو ( م5012-5002/ه110-100)علمددددددددداء الطبقدددددددددة السدددددددددابعة 
 7و مددددداوقع فيهدددددا مدددددع تالمدددددذة أبدددددي يغدددددال زلتددددداف، و نقدددددل كدددددذلك عدددددن أبدددددي يحدددددي "باغددددداي"
الددددذي نقلهددددا بدددددوره عددددن شدددديوخ إباضددددية " باغدددداي"عددددن معركددددة( م55/ه1عدددداش قبددددل القددددرن )

اخدددددرين ،و أخددددددد عدددددن سددددددفيان محبدددددوب بددددددن أبددددددي عبدددددد اهلل السدددددددراتي مدددددن علمدددددداء الطبقددددددة 
 .8(م5012-5002/ه110-100)التاسعة
أخبددددددار انتشددددددار المددددددذهب اإلباضددددددي فددددددي بددددددالد المغددددددرب ، فنقلهددددددا عددددددن ابدددددددن أمددددددا        

حدددددث بدددده "يظهددددر ذلددددك جليددددا فددددي قددددول أبددددي زكريدددداء الددددورجالني 9السددددالم بددددن عمددددرو اللددددواتي
 -رضددددي اهلل عندددده-اإلمددددام أفلددددح عددددن أبيدددده عبددددد الوهدددداب عددددن أبيدددده عبددددد الددددرحمن بددددن رسددددتم

                                                             
  911نفسه،ص، 1
 . 515نفسه،ص 2
 . 25نفسه،ص 3
 .  24نفسه، ص 4
 .  522أبو زكرياء الورجالني،المصدر السابق ، ص5
 . 953نفسه، ص  6
 . 952نفسه ، ص 7
 . 94نفسه ص 8
 .  16نفسه ،نفسه ،ص 9
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رنددددا اإلمددددام أو قددددال سددددمعته قددددال أخب"فددددبعض مددددا يحدددددث بدددده عددددنهم و كددددان إذا ذكددددره باإلمددددام 
 1."يقول

احتدددل كتدددداب أبددددو زكريدددداء مكانددددة مرموقددددة عنددددد علمدددداء اإلباضددددية، وممددددا يدددددل علددددى ذلددددك    
أندددددده المعتمددددددد عنددددددد علمدددددداء المددددددذهب و مؤرخيدددددده، فكتددددددب الطبقددددددات و السددددددير للوسددددددياني و 

الشددددماخي اعتمددددددت عليددددده، و اتبعددددت أسدددددلوبه ونقلددددت منددددده أخبدددددار و  البغطددددوري و الددددددرجيني
تخددددص أعددددالم المددددذهب فقددددد نقددددل كددددل مددددن الدددددرجيني و الشددددماخي كددددالم أبددددي زكريدددداء كثيددددرة 

عدددن بعدددض مسدددائل الفقددده مدددن كتددداب أبدددو الربيدددع الوسدددياني، وكتددداب أبدددي زكريددداء هدددذا يقددددم 
 2.لنا صورة واضحة و متماسكة عن تاريخ الدولة الرستمية

سددددير األئمددددة )أمددددا عددددن موضددددوعات الكتابددددة التاريخيددددة فددددي سددددير أبددددي زكريدددداء الددددورجالني   
فقددددد تنوعددددت، مددددن تدددداريخ سياسددددي إلددددى تددددراجم ألعددددالم إباضية،قسددددم كتابدددده لعدددددة ( و أخبدددارهم

موضددددددوعات اسددددددتهله بددددددذكر مددددددوثر الفددددددرس و بالئهددددددم فددددددي خدمددددددة اإلسددددددالم،بكون مؤسددددددس 
الدولدددة الرسدددتمية مدددن الفدددرس و هدددو عبدددد الدددرحمن بدددن رسدددتم، ثدددم تطدددرق إلدددى ذكدددر فضدددائل 

باضدددددية الرسدددددتمية ورعاياهدددددا مدددددن البربدددددر، ثدددددم يتحددددددث البربدددددر كتمجيدددددد و تخليدددددد للدولدددددة اإل
و سدددددريتهم فدددددي طلدددددب ( حملدددددة العلددددم)عددددن الددددددعاة اإلباضدددددية فدددددي بددددالد المغدددددرب و يسدددددميهم

العلددددم بالبصددددرة مدددددنهم أبددددو الخطدددداب عبدددددد األعلددددى بددددن السدددددمح المعددددافري، و عبددددد الدددددرحمن 
و بدددددددن رستم،وعاصدددددددم السددددددددراتي، واسدددددددماعيل بدددددددن درار الفددددددددامي، و تطدددددددرق إلدددددددى دورهدددددددم 

جهدددددودهم فدددددي نشدددددر المدددددذهب اإلباضدددددي و تصدددددديهم لدددددوالة افريقيدددددة، وكدددددذلك يتطدددددرق إلدددددى 
األئمددددة الرسددددتميين بدددددءا بعبددددد الددددرحمن بددددن رسددددتم، و ابندددده عبددددد الوهدددداب، وواليددددة أفلددددح بددددن 
عبددددد الوهدددداب، و ابندددده محمددددد، ثددددم واليددددة يوسددددف بددددن محمددددد، و يعقددددوب بددددن أفلددددح بددددن عبددددد 

 3.قضاء على الثورات التي قامت ضدهمالوهاب ،ثم يذكر علمهم و شجاعتهم في ال

باإلضدددافة إلدددى ذلدددك سدددجل أبدددو زكريددداء األحدددداث التدددي رويدددت لددده، مثدددل ثدددورة يزيدددد بدددن     
-424/ه522-545)فندددددددين  علددددددى اإلمددددددام عبددددددد الوهدددددداب بددددددن عبددددددد الددددددرحمن بددددددن رسددددددتم

و مواقدددددددع عديددددددددة، كالمعدددددددارك بدددددددين اإلباضدددددددية والمعتزلدددددددة فدددددددي عهدددددددد  ، و معدددددددارك( م256
                                                             

  12،14نفسه ،ص، 1
 . 64،ص 5ط5221محمد المنسي،منهج المؤرخين المغاربة في الكتابة التاريخية، دار االتحاد القاهرة،  2
 .  62ص محمد المنسي،المرجع السابق، 3
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وهدددداب، و الواقعددددة  التددددي أدت إلددددى القضدددداء علددددى الدولددددة الرسددددتمية بواسددددطة اإلمددددام عبددددد ال
الدددددداعي الفددددداطمي أبدددددو عبدددددد اهلل الشددددديعي، الدددددذي أحدددددرق مكتبدددددة المعصدددددومة، ثدددددم يتطددددددرق 
غلدددى تفاصددديل ثدددورة أبدددو زيددددد مخلدددد بدددن كيدددداد النكددداري علددددى الفددداطميين كمدددا سدددجل موقفدددده 

مددددا يؤخددددد عددددن أبددددي زكريدددداء  غيددددر  1غيدددر المؤيددددد كإباضددددي مددددن الفرقددددة الوهبيددددة لهددددذه الثدددورة
واإلتيددددان بالجديددددد ومنهددددا  إهمالدددده جوانددددب ووقددددائع كددددان بإمكاندددده كددددان بإمكاندددده التطددددرق إليهددددا

فيمددددا عدددددا الرسددددالة التددددي كشددددف  -العالقددددة بددددين اإلباضددددية و الخالفددددة األمويددددة فددددي األندددددلس
لدددددم و التدددددي  عنهدددددا و التدددددي بعثهدددددا مشدددددايخ اإلباضدددددية إلدددددى الخليفدددددة عبدددددد الدددددرحمن الناصدددددر

و إهمالدددددده تدددددداريخ  -تصددددددله بسددددددبب مصددددددادرتها مددددددن قبددددددل أتبدددددداع الخليفددددددة المعددددددز الفدددددداطمي
اإلمدددددارة اإلدريسدددددية بفددددداس وكدددددذلك دولدددددة األغالبدددددة، والمرحلدددددة األخيدددددرة مدددددن تددددداريخ تيهدددددرت 

كمددددا يفيددددنا فددددي كتابددده بمعلومددددات فددددي غايدددة األهميددددة عدددن الخددددوارج الصددددفرية، و  2الرسدددتمية
دولددددددة بنددددددي مدددددددرار بسجلماسددددددة، و كددددددذلك قيددددددام الدولددددددة عالقددددددة الدولددددددة الرسددددددتمية بجارتهددددددا 

يتطددددرق فددددي كتابدددده إلددددى اإلنشددددقاقات المذهبيددددة التددددي حدددددثت فددددي  العبيديددددة فددددي افريقيددددة، كمددددا
، و النتددددددائج ( يددددددة، و الخلفيددددددة، و غيرهدددددداثكالنكاريددددددة، و النفا)عهددددددد حكددددددام الدولددددددة الرسددددددتمية

و بالتدددددالي يمكدددددن القدددددول بدددددأن الموضدددددوعات  3المترتبدددددة عدددددن ذلدددددك علدددددى البيدددددت اإلباضدددددي
التاريخيدددددددة  عندددددددد أبددددددددي زكريددددددداء، ارتكددددددددزت باألسددددددداس علدددددددى اإلباضددددددددية كمدددددددذهب للدولددددددددة 
الرسددددددتمية، فددددددي تيهددددددرت و جبددددددل نفوسددددددة و طددددددرابلس وورجددددددالن و غبرهددددددا مددددددن المنددددددداطق 

 .التابعة للدولةالرستمية
ريددددداءالمنهج أمدددددا مدددددن حيدددددث طريقدددددة و أسدددددلوب عرضددددده لمدددددواد كتابددددده، فقدددددد اتبدددددع أبدددددو زك   

الموضددددددوعي السردي،فسددددددرد كتابدددددده بأسددددددلوب تدددددداريخي متماسددددددك قسددددددمه إلددددددى عدددددددة مباحددددددث 
تنددددداول فدددددي كدددددل مبحدددددث موضدددددوعا معيندددددا منفصدددددال عدددددن المباحدددددث األخدددددرى، لكدددددن بددددددون 
تشددددتت للروايددددات، و قددددد حدددددد طريقددددة عرضدددده لمددددواد كتابدددده فددددي المقدمددددة حيددددث أشددددار بادئددددا 

                                                             
 . 25أبو زكرياء، المصدر السابق، ص 1
  33ينظر أيضا عبد القادر بوباية،المرجع السابق ص 16ناصر الدين سعيدوني،المرجع السابق، ص 2
العاشر و /ريينالكتابة التاريخية في بالد المغرب في القرنين الرابع و الخامس الهجمحمد عبد الكريم شكيران،  3 

،كلية البنات لألداب و العلوم و ( مرقونة)، رسالة ماجستير في التاريخ اإلسالمي،الحادي عشر الميالديين
 .591م ص9050-ه5165التربية،قسم التاريخ ،جامعة عين شمس، القاهرة،
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ب،ثم عددددرج علددددى أخبددددار الدولددددة الرسددددتمية بأسددددباب إنتشددددار المددددذهب اإلباضددددي بددددبالد المغددددر 
 .1و سقوطها، ثم أخبار المشايخ و أهل الدعوة مراعيا تسلسل األخبار زمنيا

كمددددا اعتمددددد علددددى أسددددلوب إسددددناد الروايددددة لمصددددادرها و تسددددجيل األقددددوال بنصددددها، سددددواء    
مددددددددددن كتدددددددددداب ،أو روايددددددددددة أ،و مشددددددددددافهة، أو مشدددددددددداهدة ، فأحيانددددددددددا يددددددددددذكر السددددددددددند  كانددددددددددت
، فمددددددثال عندددددددما أخددددددد ( إسددددددناد مقطددددددوع)و أحيانددددددا أخددددددرى مختصددددددرا (متصددددددلإسددددددناد )كددددددامال

روايتدددده مددددن شدددديخه أبددددي ربيددددع المزاتددددي ذكددددر سددددنده و الرجددددال الددددذين أخددددد عددددنهم و أحيانددددا 
 .2بلغنا عن أصحابنا،أو ذكر بعض الرواة "يعتمد اإلسناد إلى مجهول كقوله

ي و الدقدددددة و اإلهتمدددددام كمدددددا يتميدددددز منهجددددده أيضدددددا بتحديدددددد اإلطدددددارين الزمددددداني و المكدددددان   
بترتيدددددب األحدددددداث، و ربطهدددددا أحياندددددا باألحدددددداث السدددددارية مدددددع إباضدددددية المشدددددرق،  الكبيدددددر 

م، و ذكددددددر اإلنشدددددددقاق 444/ه530إمامددددددة عبدددددددد الددددددرحمن ابددددددن رسدددددددتم ب فقددددددد حدددددددد مدددددددثال
رجدددددددددددب  56بدددددددددددن عبدددددددددددد الوهددددددددددداب بانددددددددددده كدددددددددددان عشدددددددددددية الثددددددددددداني علدددددددددددى اإلمدددددددددددام أفلدددددددددددح

كتددددب اإلباضددددية القديمددددة التددددي كانددددت علددددى  م، و هددددو مددددا يبددددين اطالعدددده263/ه995سددددنة
 .3قبله
كمددددددا اهددددددتم أبددددددو زكريدددددداء بددددددذكر بعددددددض المعددددددارك التددددددي لددددددم يتطددددددرق إليهددددددا غيددددددره مددددددن     

م 229/ه926المدددددؤرخين، مثلمدددددا هدددددو الحددددددال فدددددي سدددددياق حديثددددده عددددددن موقعدددددة مدددددانو سددددددنة
وهدددددي المعركدددددة التدددددي وقعدددددت بدددددين األغالبدددددة و بدددددين سدددددكات جبدددددل نفوسدددددة و التدددددي أسدددددفرت 

مددددن اإلباضددددية، محمددددال فيهددددا المسددددؤولية إلبددددراهيم بددددن  اثنددددي عشددددر ألفدددداعددددن مقتددددل حددددوالي 
  .4أحمد بن األغلب

كمددددا عنددددي ابددددو زكريدددداء بددددذكر تعددددداد الجيددددوش فددددي المعددددارك التددددي حدددددثت لإلباضددددية مددددع    
و االغالبددددة و الفدددداطميين، فددددذكر مددددثالأن تعددددداد جدددديش محمددددد بددددن األشددددعت فددددي  العباسدددديين

الي ألفددددددا و سددددددبعين ألفددددددا، و بلددددددغ عسددددددكر أبددددددي محاربددددددة اإلمددددددام أبددددددي الخطدددددداب كددددددان حددددددو 

                                                             
 . 62أبو زكرياء،المصدر السابق، ص 1

 .  35،32،46،22،514،526،901،991أبو زكرياء،المصدر السابق ، ص  2
 . 594محمد عبد الكريم شكيران،المرجع السابق ص 3
 . و ما بعدها 511أبو زكريا،المصدر السابق، ص 4
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و لكندددددده كددددددان فددددددي بعددددددض األحيددددددان مبالغددددددا عندددددددما يتطددددددرق إلددددددى  1الخطدددددداب سددددددبعين ألفددددددا
الحدددددروب التدددددي انددددددلعت بدددددين الفدددددرق اإلباضدددددية، فمدددددثال يشدددددير إلدددددى أن عددددددد جددددديش اإلمدددددام 
أبدددددو عبيددددددة عبدددددد الحميدددددد والدددددي طدددددرابلس لإلمدددددام أفلدددددح بدددددن عبدددددد الوهددددداب فدددددي حربددددده مدددددع 

ين فددددي المنشددددق خلددددف بددددن السددددمح، كددددان حددددوالي سددددبعمائة أو قريددددب مددددن عدددددد جنددددد المسددددلم
، و هدددددذا 2ثالثمائدددددة و ثالثدددددة عشدددددرة، بينمدددددا بلدددددغ عسدددددكر خلدددددف أربعدددددين ألفدددددا  موقعدددددة بددددددر

 .الفارق الكبير بين الجيشين يجعلنا نشك في التقديرات التي رسمها أبي زكرياء
المالحددددظ ان أبددددا زكريدددداء فددددي كتابدددده لددددم يكددددن راويددددا للتدددداريخ بددددل صدددداحب نظددددرة و رؤيددددة و    

صدددددب للمدددددذهب اإلباضدددددي، و لدددددذلك سدددددجل اراء خاصدددددة و تاريخيدددددة ثاقبدددددة ترتكدددددز علدددددى التع
متحيددددزة، ففددددي مجددددال التفسددددير و التعليددددل حفددددل كتابدددده بددددالكثير مددددن التفسدددديرات ذات الطددددابع 
الددددديني المددددذهبي كغيددددره مددددن مددددؤرخي المغددددرب اإلسددددالمي، فمددددثال عنددددد حديثدددده عددددن البربددددر 

ر بددددن قدددديس، و و أرجددددع نسددددبهم للعددددرب، و بددددأنهم أوالد بربدددد" البربددددر" أعطددددى تفسدددديرا لكلمددددة
، ومددددددددن "تبربددددددددروا أي كثدددددددروا" أن العدددددددرب أطلقدددددددوا هددددددددذا اإلسدددددددم، الدددددددذي جدددددددداء مدددددددن عبدددددددارة

التفسددددديرات و التعلددددديالت التاريخيدددددة الهامدددددة التدددددي عرضدددددها أبدددددو زكريددددداء فدددددي كتابددددده، تعليلددددده 
حدددددث غيددددر واحددددد مددددن "لسددددبب اعتندددداق أبددددي يزيددددد النكدددداري الثددددائر لمددددذهب النكاريددددة، فيقددددول

لنفوسددددددي زو أبدددددا يزيددددددد بدددددن مخلددددددد بدددددن كيددددددداد، خرجدددددا ذات مددددددرة أصدددددحابنا أن أبددددددا الربيدددددع ا
سدددددائرين فدددددي بعدددددض حوائجهمدددددا، فصدددددادفا بعدددددض أهدددددل الددددددعوة، فاستضدددددافهم، فأخافوهمدددددا، 
ولددددم يحسددددنا ضدددديافتهما فددددتلجلج فددددي نفددددس أبددددي يزيددددد شدددديي، وهددددو الددددذي أهلكدددده أول مددددرة،ثم 

يدددددد ألبدددددي مدددددرا بقدددددوم مدددددن النكدددددار، فاستضدددددافهم فأضدددددافوهما بأحسدددددن ضددددديافة، فقدددددال أبدددددو يز 
أال تددددرى مددددا بددددين الرجددددال و الرجددددال، فهددددل لددددك بددددالرجوع بنددددا غلددددى : الربيددددع، يددددا أبددددا الربيددددع

،فرجع أبدددو زيدددد نكاريدددا، و ثبدددت أبدددو الربيدددع علدددى مدددذهب فافترقدددا:قدددال...مدددذهب هدددؤالء القدددوم
خاصدددددة و أن أبدددددا . إن الدددددنص يجعلندددددا نتريدددددث فدددددي قبدددددول هدددددذا التفسدددددير السدددددطحي3"الحدددددق

أبددددددو الربيددددددع علددددددى مددددددذهب الحددددددق، وهددددددو مددددددذهب الوهبيددددددة  زكريدددددداء أشددددددار بثبددددددات الشدددددديخ
 .اإلمامية
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 . 560نفسه ص 2
 .  521أبو زكرياء،المصدر السابق نفسه، ص 3



       

58 
 

أمددددددا عددددددن موضددددددوعية أبددددددي زكريدددددداء فددددددي تناولدددددده لألحددددددداث و موقفدددددده مددددددن المددددددذاهب و     
الفددددرق األخددددرى فإندددده لددددم يختلددددف عددددن مددددؤرخي الشدددديعة فددددي التعصددددب المددددذهبي، و تعظدددديم 

يددددددددع رجددددددددال المددددددددذهب اإلباضددددددددي و إظهددددددددار كرامدددددددداتهم و خددددددددوارقهم التددددددددي يددددددددؤمن بهددددددددا جم
اإلباضدددددية، يظهدددددر لندددددا تعصدددددبه للمدددددذهب اإلباضدددددي  فدددددي مدددددواطن كثيدددددرة فدددددي كتابددددده لعدددددل 
أهمهدددا عنددددد ذكدددر فضددددائل الفدددرس مددددن العجددددم، و كأنددده يشددددير مدددن طددددرف خفدددي إلددددى أروقددددة 
البيدددت الرسدددتمي و هدددو عبدددد الدددرحمن بدددن رسدددتم وهدددو الدددذي كمدددا ذكدددره المؤرخدددون مدددن أصدددل 

ثددددم ثندددداؤه علددددى البربددددر و فضددددلهم  فارسددددي،وهذا تعصددددب واضددددح للبيددددت الرسددددتمي و دولتدددده،
ومندددددداقبهم ودورهددددددم فددددددي اإلسددددددالم،و قيددددددام الدولددددددة الرسددددددتمية هددددددو دليددددددل علددددددى احتضددددددانهم 
للحركدددددة اإلباضدددددية، ثدددددم تعظددددديم شخصددددديات األئمدددددة الرسدددددتميين و الحدددددرص علدددددى اظهدددددارهم 
بصددددددددفات العلددددددددم و التقددددددددوى و الشددددددددجاعة، كلهددددددددا أمددددددددور تجعلنددددددددا نالحددددددددظ مدددددددددى تعصددددددددبه 

 1.للرستميين
املدددده و تعصددددبه ضددددد أعددددداء اإلباضددددية، مددددن السددددنة أو الشدددديعة تعكددددس لنددددا نظددددرة أمددددا تح   

أبددددي زكريدددداء الضدددديقة و المنغلقددددة بالنسددددبة لألحددددداث التاريخيددددة، ففددددي الكثيددددر مددددن المددددواطن 
 .2في كتابه يشوه صورتهم، بل ينعتهم بالكفر و الفسق

لفضدددددائل  أمدددددا نزاهتددددده التاريخيدددددة فدددددي الكتددددداب فتتجلدددددى فدددددي مواضددددديع مختلفدددددة، مثدددددل ذكدددددره
المعدددددددز لددددددددين اهلل الفددددددداطمي و تسدددددددامحه مدددددددع اإلباضدددددددية، و نزاهتددددددده فدددددددي عدددددددرض أخبدددددددار 

 ،3المهدي الفاطمي في حهوده لتأسيس الدولة الفاطمية
   :خصائص منها

 .عدم ذكر التواريخ إال  نادرا     
 قل ة االهتمام بالحياة الشخصيد ة للعَلما    

 ..اعتماده على الرواية والنقل دون النقد والتمحيص والتحقيق كالموضوعية-    
صعوبة استخراج التراجم منه، إذ كثيرا ما ال يتفرد للعلم ترجمة مستقل ة، بل يرد الحديث   -   

                                                             
 9003هشام عبيد ،تونس و أولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية، مركز النشر الجامعي،تونس 1

 .  22ص
 . 569محمد عبد الكريم شكيران،المرجع السابق،ص  2
 . 525أبو زكرياء، المصدر السابق، ص 3
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وأسلوب الكتاب يعوزه السبك اللغويق . عنه في خالل سياقات متفرآقة بين فصول الكتاب
يعسر فهم المراد منه لعام ة القر اء، ويستعمل أحيانا بعض التراكيب والعبارات  الرصين، ولذلك

واجتهدوا غاية »، «فيأخذون في عزمهم»"تأثرا ببيئة وارجالن ومن هذه الصيغ قوله.المترجمة
 .1، ومعناه في دراستهم وتعلقمهم«االجتهاد في عزمهم

ريخي في المغرب األوسط مع شخصية بعد هذا الكتاب تستمر حركة التأليف  التا       
إباضية ال تقل أهميتها عن سابقتها ممثلة في شخصية ، أبي الربيع بن عبد السالم بن 

-5511/ه300-110)حسان بن عبد اهلل الوسياني من علماء الطبقة الثانية عشر ، 
 ، من أبرز أعالم اإلباضية، ترك آثارا عميقة في الفكر اإلباضي بتدوين سير( م5906

نقاذها من االندثار  .أعالم المذهب، واو
 طيلية من بالد الجريد بتونس، من بني واسين، فرع من قبيلة زناتة، ونشأ بأجلوسولد بق  

( م5566/هد192: ت)من وادي أريغ بجوار أستاذه أبي محم د عبد اهلل بن محم د العاصمي 
 قال .قراض الدولة الرستميةوقضى فترة من الزمن بوارجالن، أهمآ معاقل اإلباضية بعد ان

الحافظ للسير واآلثار، المروي عنه التواريخ واألخبار، لم تفته سيرة ألهل : "عنه الدرجيني
 2"الدعوة من كل األعصار

أحد شيوخ الحلق "عرف باطالعه الواسع على موثر االباضية، و يؤكد ذلك الشماخي   
ولم تفته سيرة ألهل الدعوة في ...خبارالكبار الحافظ للسير الذي رويت عنه التواريخ و األ

 3".كل عصر من األعصار
مدددددن أهدددددم كتدددددب السدددددير اإلباضدددددية، لمدددددا تضدددددمنه مدددددن معلومدددددات " السدددددير "يعدددددد كتابددددده    

تاريخيدددددة هامدددددة عدددددن اإلباضدددددية و أعالمهدددددا، وذكدددددر الوسددددديانيق نفستددددده سدددددبب تأليفددددده للكتددددداب 
لدددى أخبدددا: "عنددددما قدددال ر أهدددل دعوتندددا قدددد انطمسدددت، إنآدددي نظدددرت إلدددى اآلثدددار قدددد أمحدددت، واو

                                                             
 . 16محمد المنسي، المرجع السابق، ص 1
، سير الوسياني ، تحقيق و دراسة (م59/ه3ق)ان الوسيانيأبي الربيع سليمان بن عبد السالم بن حس  2

، 9،الطبعة األولى ، ج 9002بوعصبانة عمر بن لقمان حمو سليمان،وزارة الثقافة و التراث مسقط،عمان،
 .  156ص

 . 515، ص9نفسه، ج 3
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فأحببددددددت أن أؤلآدددددددف لكدددددددم منهددددددا كتابدددددددا مددددددددم ا بلغنددددددي وصدددددددح  عنددددددددي، ولددددددم تخدددددددالجني فيددددددده 
 1".الشكوك

نظدددرة الوسدددياني البعيددددة للتددداريخ، ومددددى احتدددرازه فدددي الروايدددة – يت ضدددح مدددن هدددذا الدددنصآ    
لددددم  لددددم يثبددددت فددددي كتابدددده إال الروايددددات التددددي صددددح ت عنددددده، والتددددي –كمددددا يقددددول – فهددددو 

 .2تخالجه فيها الشكوك
وقددددددد قصددددددنا فددددددي هددددددذا الكتدددددداب إلددددددى " و قددددددد بددددددين الوسددددددياني كددددددذلك الهدددددددف مددددددن كتابدددددده   

إيضددداح مدددا انتهدددى إليندددا مدددن سدددير أوائلندددا و أسدددالفنا، ومدددن أدركندددا مدددنهم، ومدددا بلغندددا مدددن لدددم 
ندركدددده مددددن المناقددددب الكريمددددة و المراتددددب الشددددريفة، و المنتخددددب مددددن الفعددددل، والمنتحددددل مددددن 

 3..".القول
أمددددا فيمددددا يخددددص مصددددادر سددددير الوسددددياني فقددددد جدددداءت مددددابين شددددفوية غيددددر معلددددن عنهددددا، 

وأخدددددددددرى صدددددددددرح بهدددددددددا "  بلغندددددددددي"،أو" بلغندددددددددا"،" روى أن"، "ذكدددددددددر أن"كاسدددددددددتعماله  لصددددددددديغ 
 :معتمدا على روايات لشيوخ إباضية أهمها

روايددددة الشدددديخ العالمددددة أبددددي محمددددد عبددددد اهلل بددددن محمددددد بددددن ناصددددر بددددن ميددددال بددددن يوسددددف -
، مددددددددن ( م5511-5003/ه110-100)اللددددددددواتي، مددددددددن علمدددددددداء الطبقددددددددة الحاديددددددددة عشددددددددر

قبيلددددة لواتددددة، عددددرف بإمددددام األدبدددداء، اعتنددددى بحفددددظ األخبددددار،روى معظددددم أخبدددداره عددددن السدددديخ 
، " سددددديره"الدددددورجالني فدددددي  ماكسدددددن بدددددن الخيدددددر و الدددددذي كدددددان أحدددددد مصدددددادر أبدددددي زكريددددداء

 4(.م5566/ه192)توفي سنة
أحمدددد بدددن يدددوجين اليروتندددي، مدددن قبيلدددة بندددي يدددروتن، نقدددل عدددن الشددديخ أبدددي العبددداس أحمدددد -

بددددددن الشدددددديخ أبددددددي عبددددددد اهلل روايدددددددة عددددددن الشدددددديخ أبددددددي محمدددددددد ويسددددددالن بددددددن أبددددددي صدددددددالح 
 5.اليراسني

 .1اياته،نقل عنه الوسياني الكثير من رو أفلح بن عبد اهلل ابن أفلح أبو-

                                                             
 .2نفسه، ص 1
 . 14محمد المنسي،المرجع السابق ص 2
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-5012/ه100-110)، مدددددددن علمددددددداء الطبقدددددددة العاشدددددددرةمدددددددزين بدددددددن عبدددددددد اهلل الوسدددددددياني-
 2.نقل عن الشيخ أبي عمران أبي عمران موسى زكريا المزاتي الدمريني( م5503

-5002/ه110-100)أبددددددو زكريدددددداء يحددددددي بددددددن ويجمددددددين،من علمدددددداء الطبقددددددة التاسددددددعة -
-902)د الوهدددددددددابنقدددددددددل عنددددددددده الخبدددددددددر فيمدددددددددا يخدددددددددص اإلمدددددددددام أفلدددددددددح بدددددددددن عبددددددددد( م5012

 .3(م231-296/ه910
أبدددددددو عبدددددددد اهلل محمدددددددد بدددددددن الخيدددددددر، نقدددددددل عنددددددده الوسدددددددياني حصدددددددار حمددددددداد بدددددددن بلكدددددددين -
 4م5092/ه152ت)

أبدددو يعقدددوب يوسدددف بدددن أبدددي عبدددد اهلل محمدددد بدددن بكدددر، نقدددل عنددده خبدددرا عدددن والدددده الشددديخ -
 5.أبي عبد اهلل

علمددداء الطبقدددة  مدددن" وارجدددالن"أبدددو يعقدددوب يوسدددف بدددن فتدددوح مدددن أهدددل العلدددم ينحددددر مدددن  -
 6وكان يؤذن له،ويروي عنه(م5503-5012/ه100-110)العاشرة 

، ينحددددددر ( م5550//ه101عددددداش بعدددددد سدددددنه )أبددددو سدددددليمان داود بدددددن ويسدددددالن الزواغدددددي،-
مدددددن منطقدددددة وارجدددددالن، أخدددددذ عنددددده الوسدددددياني األخبدددددار المتعلقدددددة بالشددددديخ أبدددددي يوسدددددف بدددددن 

 (. م259-123/ه600-910)من علماء الطبقة السادسة 7سهلون الطرفي
 8، نقل عنه الوسياني بعض الرواياتأبو زكرياء يحي بن أبي بكر الورجالني-
-100)أبددددو عثمددددان بددددن خليفددددة السددددوفي المدددددارعني، مددددن علمدددداء الطبقددددة الحاديددددة عشدددددر -

كانددددددت لدددددده مكانددددددة علميددددددة متميددددددزة، " وادي سددددددوف"، سددددددكن واحددددددة( م55035511/ه 110
 .1"نسب الدين"في سلسلة  ذكره الوسياني

                                                                                                                                                                                              
 . 949-930ص 9الشماخي،نفسه، ج 1
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نددددوح صددددالح بددددن ابددددراهيم بددددن يوسددددف الزمرينددددي المزاتددددي، مددددن علمدددداء الطبقددددة الثانيددددة  أبددددو-
، مددددددددددن أبددددددددددرز شدددددددددديوخه أبددددددددددي زكريدددددددددداء يحددددددددددي ( م5906-5511/ه300-110)عشددددددددددر 

الدددددورجالني،عرف  بغدددددزارة علمددددده، ودرايتددددده الواسدددددعة بتددددداريخ  اإلباضدددددية و أعالمهدددددا ، تددددددين 
 2.المسندة إليه اإلباضية بعدد كبير من الروايات له الكثير من االثار

عيسدددددى بدددددن حمددددددان المدددددديوني الهدددددواري، مدددددن المعاصدددددرين ألبدددددي الربيدددددع الوسدددددياني، روى -
خبددددرا يتعلددددق بالشدددديخ أبددددي بدددداديس اليكشددددني  بددددن زيدددددان، المعاصددددر لألميددددر الزيددددري المعددددز 

 3(م5039-5051/ه111-103)بن باديس 
لهدددددم درايدددددة فدددددي أبدددددو عمدددددار عبدددددد الكدددددافي التنددددداوتي، مدددددن علمددددداء اإلباضدددددية الدددددذين كاندددددت -

 شتى
، نسددددددددب ( م5906-5511/ه300-110)العلدددددددوم، مددددددددن علمدددددددداء الطبقدددددددة الثانيددددددددة عشددددددددر 

،  روى خبددددددددددددددددرا يتعلددددددددددددددددق بالشدددددددددددددددديخ أبددددددددددددددددي الربيددددددددددددددددع "السددددددددددددددددير"إليدددددددددددددددده كتدددددددددددددددداب فددددددددددددددددي 
 .4عن طريق داود بن زيدون( م5042/ه145ت)المزاتي

أبدددددو زكريددددداء يحدددددي بدددددن أبدددددي بكدددددر،روى مجموعدددددة مدددددن األخبدددددار، التدددددي نقلهدددددا عدددددن خالددددده -
 .5أبي حمزة اسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الشيخ

وقدددددد حددددداول أن يدددددتمآ مدددددا قدددددام بددددده أبدددددو زكريددددداء الدددددوارجالني، فقدددددد جددددداء بأخبدددددار جديددددددة،      
وات بدددددع فدددددي كتابددددده طريقدددددة تختلدددددف عدددددن طريقدددددة أبدددددي زكريددددداء فدددددي بعدددددض الوجدددددوه، إذ أورد 

ددددد. الروايدددددات المنسدددددوبة لكدددددلآ شددددديخ تدددددرجم لددددده ص لكدددددلآ ثدددددم  سدددددلك مسدددددلكا آخدددددر عنددددددما خص 
منطقددددددة إباضددددددية فددددددي المغددددددرب اإلسددددددالمي عنوانددددددا يددددددذكر تحتدددددده روايددددددات مشددددددايخها، مثددددددل 

 .روايدددددددددددددددددددددددددددات أهدددددددددددددددددددددددددددل جبدددددددددددددددددددددددددددل نفوسدددددددددددددددددددددددددددة، وروايدددددددددددددددددددددددددددات جربدددددددددددددددددددددددددددة وهكدددددددددددددددددددددددددددذا
 .وقددددددددددددددددددددددددددددد يددددددددددددددددددددددددددددورد األخبددددددددددددددددددددددددددددار التاريخيددددددددددددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددددددددددددي غيددددددددددددددددددددددددددددر موضددددددددددددددددددددددددددددعها

كمددددا امتددددداز أسدددددلوبه بالسالسدددددة، والفصددددداحة عمومدددددال، ويكشدددددف الكتددددداب تضدددددلع الوسدددددياني    

                                                                                                                                                                                              
 . 914ص 5الوسياني، نفسه، ج 1
 . 559ص 5نفسه، ج 2
 .125ص 6الوسياني،المصدر السابق، ج 3
 . 145ص 6نفسه، ج 4
  112،112ص ص 6نفسه، ج 5
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ددددددددددددددددددددددابة، ومددددددددددددددددددددددتكلآم، وفقيددددددددددددددددددددددهفددددددددددددددددددددددي علددددددددددددددددددددددوم شددددددددددددددددددددددتى، فهددددددددددددددددددددددو مددددددددددددددددددددددؤرآ   .1خ ونس 
يتهددددا عبددددر العصددددور فعليهددددا اعتمددددد أبددددو العب دددداس أحمددددد      لقددددد كانددددت لسددددير الوسددددياني أهمآ

الدددددرجيني فددددي طبقاتدددده، وأبددددو العب دددداس أحمددددد الشددددم اخي فددددي سدددديره، وغيرهمددددا مددددن المددددؤرآخين 
 .وكت اب السير

يمكننددددا " وادي أريددددغ"و " النوارجدددد"مددددن خددددالل دراسددددتنا ألهددددم كتابددددات السددددير اإلباضددددية فددددي 
القددددول أن الهدددددف األسددددمى  لتدددددوين السددددير اإلباضددددية كددددان هددددو الحفدددداظ علددددى أخبددددار أهددددل 
الدددددعوة مددددن االندددددثار، يظهددددر ذلددددك جليددددا فددددي حلقددددة التواصددددل الزمنددددي بددددين تددددواريخ تددددأليف 
كتدددب السدددير،كما أنندددا الحظندددا بدددأن المؤلفدددات اإلباضدددية فدددي السدددير قدددد ركدددزت فدددي مجملهدددا 

ندددددب الفقهدددددي اإلباضدددددي مهملدددددة الجاندددددب التددددداريخي، وهدددددذا مدددددا شدددددكل  فدددددي نظرندددددا علدددددى الجا
نقطددددة سددددلبية فددددي هددددذه المؤلفددددات باإلضددددافة إلددددى ذلددددك فددددإن كتددددب السددددير كانددددت غايتهددددا هددددو 
حفددددددظ الددددددذاكرة الجماعيددددددة لإلباضددددددية، و االحتفدددددداظ بنقدددددداوة المددددددذهب، وكددددددذلك تقددددددديم سددددددير 

الن كددددددأكبر حاضددددددرة مددددددن مشددددددايخ المددددددذهب مددددددن أجددددددل االقتددددددداء بهددددددم، وقددددددد مثلددددددت وارجدددددد
 2 .حواضر اإلباضية خالل هذه الفترة

و إذا كدددددان حدددددال حركدددددة التدددددأليف التددددداريخي بدددددالمغرب األوسدددددط خدددددالل هدددددذه الفتدددددرة، فمددددداهي 
 ؟أوضاعه خالل العهد الزياني

 

                                                             
 14محمد المنسي، المرجع السابق، ص 1

 .حميد زيدور،المرجع السابق 2
 



       

64 
 

 
 
 
 
 
 
 



       

65 
 

 
  أبو الربيع سليمان من أهل تيمجار

  
  

أبلللو يعقلللوب يوسلللف بلللن نفلللاث القنطلللراري    أبلللو زكريلللا فصللليل بلللن أبلللي مسلللور     أبلللو 
 عبد اهلل 

   

م       1701\1771\ه537\577م                     1751\ه557ت 
 ه1751\557ت

                                         

 ه501أبو الربيع المزاتي ت             

 

 

 

 أبو زكريا يحيى بن أبي بكر الوارجالني                               

 م1711\ه505ت بعد                                          

 

 سلسلة أسانيد روايات أبي زكريا الوارجالني عن شيخه أبي الربيع المزاتي       
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 تطللللور حركللللة التللللاليف التللللاريخي خللللالل العهللللد: الفصللللل الثللللاني
 ؟جهود مباشرة أم عوامل تلقائية: الزياني

 -التاريخ والجغرافيا-اإلرث الثقافي لحاضرة تلمسان: أوال

،حبلللا فيللله أم بحثلللا تشلللجيع أملللراء بنلللي زيلللان عللللى كتابلللة التاريخ: ثانيلللا
 عن التمجيد؟

 ،هل أفسد العلم كثرة البنيان؟المؤسسات التعليميةانتشار : ثالثا

 ازدهار فن الوراقة بتلمسان الزيانية، العوامل والنتائج :رابعا

ي، الواقللللللع أثللللللر المذهبيللللللة علللللللى تطللللللور التللللللاليف التللللللاريخ: خامسللللللا
 . واألثر
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قبددددل أن نسددددلط الضددددوء علددددى العوامددددل التددددي  سدددداهمت بشددددكل كبيددددر فددددي تطددددور الكتابددددة    
الضددددددوء علددددددى التاريخيددددددة خددددددالل العهددددددد الزياني،البددددددأس أن نخصددددددص سددددددطورا نلقددددددي فيهددددددا 

األدوار التاريخيدددددة لتلمسدددددان حتدددددى تتشدددددكل لددددددينا خلفيدددددة ندددددتمكن مدددددن خاللهدددددا اإللمدددددام بهدددددذه 
 .العوامل

كددددان للطبيعددددة التضاريسددددية لمدينددددة تلمسددددان األثددددر البددددارز فددددي تطددددور التدددددوين التدددداريخي    
بهددددا، ذلددددك أن موقعهددددا ومجالهددددا المتميددددز وتنددددوع ثرواتهددددا الزراعيددددة سدددداعدها علددددى أن تكددددون 

ببدددددداقي الحواضددددددر علددددددى انتقددددددال  واتصددددددالهاهامددددددة، فقددددددد سدددددداعد توسددددددط تلمسددددددان  حاضددددددرة
بهددددا ،  واالسددددتقرارالمعرفددددة إليهددددا، إظافددددة إلددددى أن مناخهددددا المتوسددددطي المعددددين علددددى التددددأقلم 

وخيددددر دليددددل علددددى ذلددددك ماخصددددته بهددددا المصددددادر التاريخيددددة سددددواء مصددددادر التدددداريخ العددددام 
اجم، وتتميدددددز تلمسدددددان بموقدددددع جغرافدددددي أم غيرهدددددا مدددددن مصدددددادر الدددددرحالت والجغرافيدددددا والتدددددر 

وتمتدددد  1مميدددز بحيدددث تقدددع فدددي اإلقلددديم الرابدددع كمدددا ذكدددر ذلدددك اإلدريسدددي ويحيدددى بدددن خلددددون
مددددددن أربعددددددة عشددددددر وأربعددددددون دقيقددددددة طددددددوال وثددددددالث وثالثددددددون درجددددددة واثنتددددددا عشددددددرة دقيقددددددة 

أعدددددددل األرض مزاجددددددا وأفضددددددلها " ويتميددددددز هددددددذا اإلقلدددددديم باعتدددددددال المندددددداخ فهددددددي  2عرضددددددا
وقددددد لفتددددت تلمسددددان أنظددددار  3"نتاجددددا مددددابين إفريقيددددة والسددددوس األدنددددى مددددن المغددددرب األقصددددى

مدينددددة مسددددورة فددددي " الرحالددددة والجغددددرافيين فخصددددوها بأوصدددداف فهددددذا البكددددري يصددددفها بأنهددددا 
منهددددا فددددي القبلددددة بدددداب الحمددددام وبدددداب سددددفح جبددددل شددددجره الجددددوز ولهددددا خمسددددة أبددددواب ثددددالث 

ووصدددددفها 4"وهدددددب وبددددداب الخوخدددددة وفدددددي الشدددددرق بددددداب العقبدددددة وفدددددي الغدددددرب بددددداب أبدددددي قدددددرة 
وهدددي مديندددة عظيمدددة فيهددددا عيدددون كثيدددرة وميددداه غزيددددرة وهدددي كثيدددرة الدددزرع والضددددرع " الزهدددري 

ولهددددددا أعمددددددال كثيددددددرة وهددددددي دار مملكددددددة يعمددددددل فيهددددددا مددددددن الصددددددوف كددددددل شدددددديي بددددددديع مددددددن 

                                                             
، يحيى بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، 161اإلدريسي، المصدر السابق، ص  1

 .595،ص9055، 5تحقيق عبد الحميد حاجيات،عالم المعرفة، الجزائر،ج
 .510، ص1،ج5251القلقشندي، صبح األعشى،المطبعة األميرية،القاهرة، 2

 .يحى بن خلدون،نفس المصدر والصفحة  3
 .43لبكري، المصدر السابق، ا  4
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ويقددددول  1"ن وأحدددداريم الصددددوف والسفاسددددير والحنابددددل المكلكلددددة وغيددددر ذلددددكالمحددددررات واألبدددددا
 . 2"وماؤها صحيح وكذلك هواؤها وهي كثيرة البرد والثلج في زمن الشتاء" أيضا 

وتلمسدددددان مديندددددة أزليدددددة ولهدددددا سدددددور حصدددددين مدددددتقن الوثاقدددددة " ووصدددددفها اإلدريسدددددي قدددددائال    
تيهدددددا مدددددن جبلهدددددا المسدددددمى وهدددددي مددددددينتان فدددددي واحددددددة يفصدددددل بينهمدددددا سدددددور ولهدددددا نهدددددر يأ

وهددددذا الددددوادي يمددددر فددددي شددددرقي المدينددددة وعليدددده أرحدددداء كثيددددرة " ويقددددول أيضددددا  3"بالصددددخرتين
وماجاورهدددددا مدددددن المدددددزارع كلددددده مسدددددقي وغالتهدددددا ومزارعهدددددا كثيدددددرة وفواكههدددددا جمدددددة وخيراتهدددددا 
شددددداملة ولحومهدددددا شدددددحيمة سدددددمينة وبالجملدددددة إنهدددددا حسدددددنة لدددددرخص أسدددددعارها ونفددددداق أشدددددغالها 

وفدددداس أكثددددر مددددن أهلهددددا  أعمدددداتا ولددددم يكددددن فددددي بددددالد المغددددرب بعددددد مدينددددة ومددددرابح تجارتهدددد
فددددددددي وصددددددددف  االستبصددددددددارويواصددددددددل صدددددددداحب كتدددددددداب  4"أمددددددددواال وال أرفدددددددده مددددددددنهم حدددددددداال 

وهددددي فددددي سددددفح جبددددل أكثددددره الجددددوز وكددددان لهددددا " لتلمسددددان  واالقتصدددداديةالمقدددددرات الطبيعيددددة 
ة أميددددال ولهدددا نهددددر مددداء مجلددددوب مدددن عمددددل األوائدددل يسددددمى بدددوريط بينهددددا وبدددين المدينددددة سدددت

وهددددددي كثيددددددرة الخصددددددب رخيصددددددة األسددددددعار كثيددددددرة الخيددددددرات .... كبيددددددر يسددددددمى سطفسدددددديف 
ويكدددددون بتلمسدددددان الخيدددددل الراشددددددية لهدددددا فضدددددل علدددددى " ووصدددددفها يددددداقوت الحمدددددوي  5"والدددددنعم

 6"سدددائر الخيدددل وتتخدددذ النسددداء بهدددا مدددن الصدددوف أنواعدددا مدددن الكندددابيش التوجدددد فدددي غيرهدددا
ولددددم تددددزل تلمسددددان علددددى قددددديم الزمددددان "ميددددة تلمسددددان بقولددده ولعدددل يدددداقوت الحمددددوي أجدددداد أه  

قاعددددددددة المغدددددددرب " ووصدددددددفها صددددددداحب الحلدددددددل الموشدددددددية بأنهدددددددا  7"مخطوبدددددددة مرغوبدددددددا فيهدددددددا
ثدددددم توجهندددددا إلدددددى " ووصدددددفها القلصدددددادي  8"األوسدددددط ودار مملكدددددة زناتدددددة علدددددى قدددددديم الزمدددددان

                                                             
 .556الزهري، المصدر السابق، ص  1
 .551نفسه،ص  2
 .912اإلدريسي،  المصدر السابق ، ص   3
 .912نفسه، ص  4
 .543مؤلف مجهول، اإلستبصار في عجائب األمصار،ص  5
 .11،ص9ياقوت الحموي،المصدر السابق ،ج  6
، 5221، 9الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط  7

 .561ص
 .523مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية، ص  8
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تلمسددددددددان يالهددددددددا مددددددددن شددددددددأن ذات : المقصددددددددودة بالددددددددذات المخصوصددددددددة بأكمددددددددل الصددددددددفات
 .1"محاسن الفائقة واألنهار الرائقة واألشجار الباسقة واألثمار المحدقةال

ه ولدددددم تكدددددن سددددديطرته عليهدددددا بدددددالقوة العسدددددكرية 546ودخدددددل إدريدددددس إلدددددى تلمسدددددان سدددددنة    
فلدددم يقدددع صددددام عسدددكري بينددده وبدددين قبيلدددة مغدددراوة القاطندددة بتلمسدددان بدددل خدددرج إليددده زعيمهدددا 

، وقدددددد راعدددددى لددددده إدريدددددس هدددددذا اإلقبدددددال  محمدددددد بدددددن خدددددزر المغدددددراوي وبايعددددده باإلمدددددارة سدددددنة
ويدددددددذكر صددددددداحب روض القرطددددددداس أن ذلدددددددك حددددددددث سدددددددنة  2فأبقددددددداه علدددددددى حكدددددددم تلمسدددددددان

ه علدددددى تلمسدددددان، وشددددديد 546م بينمدددددا ذكدددددر التنسدددددي أن ادريدددددس زحدددددف سدددددنة 422/ه541
بسدددددم اهلل الدددددرحمن الدددددرحيم هدددددذا مددددداأمر بددددده " ادريدددددس مسدددددجدا بهدددددا وممدددددا كتدددددب علدددددى منبدددددره 

ن بددددن الحسددددن بددددن علددددي بددددن أبددددي طالددددب رضددددي اهلل عددددنهم إدريددددس بددددن عبددددد اهلل بددددن حسدددد
ويبدددددو أن عددددزم إدريددددس للسدددديطرة علددددى  3"وذلددددك فددددي شددددهر صددددفر سددددنة أربددددع وسددددبعين ومئددددة

تلمسددددان منشددددؤه القيمددددة اإلقتصددددادية التددددي تلعبهددددا تلمسددددان كونهددددا تشددددكل طريددددق تجدددداري هددددام 
 .4مؤدي إلى السودان الغربي

تدددددولي يوسدددددف بدددددن تاشدددددفين بطدددددي، فبعدددددد حظيدددددت تلمسدددددان بأهميدددددة فدددددي  المشدددددروع المرا    
قيددددددادة الدددددددعوة المرابطيددددددة وواصددددددل سلسددددددلة التوسددددددعات، حيددددددث حاصددددددر مدينددددددة فدددددداس سددددددنة 

فأعمددددددل السدددددديف فددددددي سدددددداكنتها مددددددن قبائددددددل مغددددددراوة وبنددددددي يفددددددرن ومكناسددددددة حتددددددى  ھ139
وقتددددددل مددددددنهم بجددددددامع القددددددرويين وجددددددامع " وصددددددف ابددددددن أبددددددي زرع هددددددذه العمليددددددة العسددددددكرية 

حتددددددى امددددددتألت أسددددددواق المدينددددددة وشددددددوارعها ... األندددددددلس مايزيددددددد علددددددى ثالثددددددة آالف رجددددددل
ارى مدددددع ابدددددن ابدددددي زرع ويختلدددددف ابدددددن عدددددذ 5أمدددددا الفلدددددول فقدددددد فدددددرت إلدددددى تلمسدددددان" بدددددالقتلى

                                                             
القلصادي، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو األجفان، الشركة التونسية للتوزيع،   1

 .21،ص5242تونس،
مقتطف من كتاب نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان، -أبي عبد اهلل التنسي، تاريخ دولة األدارسة  2

 .61،ص9055تحقيق،عبد الحميد حاجيات، عالم المعرفة،الجزائر،
إبن أبي زرع الفاسي األنيس المطرب بروض القرطاس في ذكر ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،دار المنصور  3

 .95،ص 5249والوراقة،الرباط، للطباعة
 26،ص9055خالد بلعربي، تلمسان من الفتح اإلسالمي إلى قيام الدولة الزيانية، دار األلمعية، الجزائر،   4
 515ابن أبي زرع،نفسه، ص 5
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نمدددددا  ھ134فددددذكر أن فددددتح فدددداس كدددددان سددددنة  وأن قائددددد الحملددددة لددددديس يوسددددف بددددن تاشددددفين واو
 . 1ابن عمه يحيى بن واسينو

لقدددددد كاندددددت تلمسدددددان بوابدددددة المغدددددرب األوسدددددط بالنسدددددبة ليوسدددددف بدددددن تاشدددددفين، فسددددديطرته     
حوازهددددا، عليهددددا مكنتدددده مددددن التقدددددم وفددددتح مدينددددة تددددنس ووهددددران وجبددددال الونشددددريس والشددددلف وأ

وهندددداك حددددددث يحتددددل مدددددن األهميددددة بمكدددددان ويدددددل ولدددددو بطريقددددة غيدددددر مباشددددرة علدددددى أهميدددددة 
أي بعدددددد سدددددنة مدددددن  ھ146هدددددذه الحاضدددددرة فدددددي المشدددددروع المرابطدددددي ، ذلدددددك أنددددده فدددددي سدددددنة 

فددددتح تلمسددددان قددددام يوسددددف بددددن تاشددددفين بتغييددددر السددددكة حيددددث كتددددب عليهددددا إسددددمه، وهددددذا إن 
الحلقددددددة المفقدددددددودة والتدددددددي بفتحهدددددددا دل علددددددى شددددددديء فإنمدددددددا يدددددددل علدددددددى أن تلمسدددددددان كاندددددددت 

اطمدددددأن يوسدددددف بدددددن تاشدددددفين علدددددى ملكددددده، فعمدددددد إلدددددى إلدددددى أحدددددد رسدددددوم الملدددددك وخلدددددد فيددددده 
كمددددددا تتبددددددين أيضددددددا أهميتهددددددا فددددددي حجددددددم التعددددددداد العسددددددكري الددددددذي خصصدددددده لهددددددا   2إسددددددمه

يوسددددف بددددن تاشددددفين لفتحهددددا بددددالرغم مددددن الجبهددددات العسددددكرية المتعددددددة التددددي كددددان يواجههددددا 
تلمسددددان خاصددددة وأنهددددا كانددددت ملجددددأ الفددددارين مددددن فدددداس مددددن زناتددددة  فقددددد كانددددت عيندددده علددددى

ومغددددراوة، ويعدددددود سدددددبب تدددددأخر فتحهدددددا عشدددددر سدددددنوات عدددددن فدددددتح فددددداس إلدددددى أن يوسدددددف بدددددن 
تاشددددفين كانددددت تحددددول بيندددده وبددددين تلمسددددان مندددداطق معارضددددة تسددددتلزم السدددديطرة عليهددددا، كمددددا 

 . كان عليه أيضا أن يؤمن ظهره حتى اليقدم على خطوة تكون فيها نهايته

كدددددددان زعددددددديم زناتدددددددة مددددددداخوخ صدددددددهرا للحمددددددداديين، ولمدددددددا قامدددددددت الفتندددددددة بدددددددين صدددددددنهاجة     
الشددددمال وصددددنهاجة الجنددددوب نشدددددبت معركددددة بددددين المنصددددور بدددددن الناصددددر ومدددداخوخ فدددددانهزم 

 . المنصددددور وقتددددل زوجتدددده التددددي هددددي أخددددت مدددداخوخ فراسددددله يوسددددف بددددن تاشددددفين وصددددالحه
فأرسددددل المنصددددور إبندددده عبددددد اهلل  عدددداد المرابطددددون إلددددى مهاجمددددة ثغددددور الدولددددة الحماديددددة   

فدددددي جددددديش ،ولمدددددا سدددددمع بددددده المرابطدددددون رجعدددددوا إلدددددى مدددددراكش، ووقعدددددت فتندددددة بينددددده وبدددددين 
مدددددداخوخ وقتددددددل عبددددددد اهلل أخددددددوه وهددددددرب هددددددذا األخيددددددر إلددددددى تلمسددددددان واسددددددتقبله محمددددددد بددددددن 

                                                             
ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار األندلس المغرب ،تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،  1

   92، ص1،ج 2265، 6ط
  516ابن أبي زرع،المصدر السابق، ص 2



       

71 
 

دفعزلدددده يوسددددف بددددن تاشددددفين وولددددى مكاندددده تاشددددفين أخيدددده فقددددام هددددذا األخيددددر بغددددزو  1تينغمددددر
وهدددددرب تاشدددددفين  ھ143يهدددددا، فغدددددزا المنصدددددور الحمدددددادي تلمسدددددان سدددددنة أشدددددير والسددددديطرة عل

إلددددددى تسددددددالة، ولحقدددددده جدددددديش المنصددددددور فهزمدددددده وتحصددددددن بجبددددددل الصددددددخرة ودخددددددل الجدددددديش 
الحمدددددادي تلمسدددددان فخرجدددددت زوجدددددة تاشدددددفين إلدددددى المنصدددددور متقربدددددة إليددددده بوشدددددائج القرابدددددة 

ھ142الصنهاجية فأكرمها وخرج من تلمسان سنة 
2 

يدددددا أهميددددة هددددذه  الحاضددددرة فسددددارع عبددددد المددددؤمن بدددددخولها سددددنة وقددددد أدرك  الموحدددددون ج   
قددددددد يفسدددددددر ذلدددددددك بنددددددداءا علدددددددى أسدددددددس اسدددددددتراتيجية محظدددددددة، ألن تلمسدددددددان كاندددددددت  3 ھ162

قاعددددددة عسدددددكرية للمدددددرابطين، فقدددددد بندددددوا فيهدددددا تددددداكرارت أي المحلدددددة العسدددددكرية، وقدددددد يفسدددددر 
مدددن أحدددواز ذلدددك وفدددق أسدددس قبليدددة، ذلدددك أن عبدددد المدددؤمن بدددن علدددي مدددن قريدددة تددداجرا، وهدددي 

ببندددددداء  ھ110أن عبددددددد المددددددؤمن بددددددن علددددددي أمددددددر سددددددنة  تلمسددددددان، ومددددددايرجح الددددددرأي الثدددددداني
 . أسددددددددددددددددددددددددددددددددوار تدددددددددددددددددددددددددددددددداجرا، وبنددددددددددددددددددددددددددددددددى جامعهددددددددددددددددددددددددددددددددا وسددددددددددددددددددددددددددددددددورها وحصددددددددددددددددددددددددددددددددنها

وقددددبض علدددددى وزيددددره ابدددددن  ھ111دخددددل عبددددد المدددددؤمن بددددن علدددددي تلمسددددان مدددددرة أخددددرى سدددددنة 
محمدددددد الكدددددومي، وحبسددددده ثدددددم قتلددددده مدددددن ليلتددددده تلدددددك وذلدددددك بدددددأن وضدددددع لددددده السدددددم فدددددي قددددددر 

وقددددد كانددددت تلمسددددان قاعدددددة عسددددكرية سددددير منهددددا عبددددد المددددؤمن جيشددددا تعددددداده عشددددرة ،4لددددبن
آالف جنددددددي، عبدددددروا إلدددددى األنددددددلس وسددددديطروا علدددددى مديندددددة شدددددريش صدددددلحا، وكدددددان ذلدددددك 

ھ162ذو الحجة 5في 
5.   

 التاريخ والجغرافيا: اإلرث الثقافي لحاضرة تلمسان: أوال

عرفددددت مختلددددف فددددروع المعرفددددة بتلمسددددان تطددددورا وازدهددددارا بمددددا فيهددددا التدددداريخ، ويعددددود ذلددددك    
إلددددى الرصدددديد العلمددددي السددددابق خاصددددة فددددي الفتددددرة الموحديددددة السدددديما عهددددد المنصددددور الددددذي 
بددددذل جهددددودا معتبددددرة لتنشدددديط الحركددددة العلميددددة وتهيئددددة الظددددروف المناسددددبة لها،وقددددد تمخددددض 

                                                             
 966، ص 3عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ج 1
 .  96، ص  نفسه 2
   524ابن أبي زرع،المصدر السابق، ص 3
  900نفسه، ص  4
  522، صنفسه   5 
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حت تلمسدددددان فدددددي أواخدددددر العهدددددد الموحددددددي عدددددن هدددددذه الجهدددددود إزدهدددددار كبيدددددر حتدددددى أصدددددب
مندددددارة للعلدددددم يؤمهدددددا الطدددددالب والعلماء،وقدددددد تجلدددددت هدددددذه النهضدددددة فدددددي العديدددددد مدددددن الصدددددور 

  :  والمظاهر منها

 :مالمح الحركة العلمية بتلمسان الموحدية

تميددددددزت السددددددمات العامددددددة للحركددددددة العلميددددددة الموحديددددددة بددددددالنزوع إلددددددى التجديددددددد، حيددددددث     
ة واألشدددددددداعرة والفلسددددددددفة وعلددددددددوم المنطددددددددق، فتجدددددددداوزوا بددددددددذلك مرحلددددددددة تددددددددداولوا آراء المعتزلدددددددد

الجمددددود والتقليددددد التددددي خيمددددت علددددى السدددداحة الفكريددددة فددددي العهددددد المرابطددددي، فدشددددنوا عهدددددا 
  .1جديددددددددددددددا اتسددددددددددددددم بالحريددددددددددددددة الفكريددددددددددددددة وتندددددددددددددوع اآلراء وتددددددددددددددداول مختلددددددددددددددف المفدددددددددددددداهيم

أهدددددم مؤشدددددر علدددددى ويمكدددددن اعتبدددددار انتشدددددار مؤلفدددددات الغزالدددددي، وكتدددددب األشددددداعرة والفلسدددددفة، 
   .2النقلة النوعية وتغير أنماط التفكير في الساحة الفكرية

وقدددددد عرفدددددت تلمسدددددان نشددددداطا فكريدددددا مزدهدددددرا خدددددالل العهدددددد الموحدي،فقدددددد كاندددددت خدددددزان    
الدولددددددة الفقهدددددداء والمحدددددددثين والكتدددددداب، وعليدددددده فقددددددد عددددددج الددددددبالط  الموحدددددددي بعدددددددة علمدددددداء 

ذلددددك  إال نتيجددددة للثلددددة التددددي أنجبتهددددا هددددذه تلمسددددانيين خدددددموا خلفدددداء هددددذه الدولددددة، وماكددددان 
المدينددددة مددددن أهددددل العلددددم أو كانددددت مسددددتقرا لهم،وسنقتصددددر علددددى ذكددددر أبددددرزهم ممددددن كانددددت 

 :لهدددددددددددددددددددددددددم بصدددددددددددددددددددددددددمات بدددددددددددددددددددددددددارزة علدددددددددددددددددددددددددى الحركدددددددددددددددددددددددددة العلميدددددددددددددددددددددددددة والصدددددددددددددددددددددددددوفية
أبددددو مدددددين شددددعيب بددددن الحسددددن األنصدددداري، ولددددد فددددي حصددددن قنطيانددددة : أبددددو مدددددين شددددعيب

م وقيددددددددددددددل 5551/ھ150فيدددددددددددددده، فقيددددددددددددددل بإشددددددددددددددبيلية، أمددددددددددددددا تدددددددددددددداريخ والدتدددددددددددددده فمختلددددددددددددددف 
م، ارتحدددددددل إلدددددددى فددددددداس والزم دروس المتصدددددددوف أبدددددددو الحسدددددددن بدددددددن حدددددددرزهم 5590/ھ151

فظهددددددرت منددددده براعددددددة، " إحيددددداء علددددددوم الددددددين"و " الرعايدددددة لحقددددددوق اهلل"ودرس عليددددده كتدددددداب 
فددددي كثيددددر مددددن علددددوم الشددددريعة، خاصددددة علددددم الحددددديث، ارتحددددل إلددددى المشددددرق ألداء فريضددددة 

عبددددد القددددادر الجيالنددددي، وأخددددذ عندددده الخرقددددة الصددددوفية والكثيددددر مددددن الحددددج، والتقددددى باإلمددددام 

                                                             
عبد الحميد حاجيات، دراسات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلمسان والمغرب اإلسالمي، عالم المعرفة،  1

  546، ص5، ج9055الجزائر، 
 . 541نفسه، ص  2
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   .1الروايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديث
لقددددب بدددددأبي جندددددون، ولددددد بتلمسدددددان ونشدددددأ بهدددددا، : علددددي بدددددن أبدددددي القاسددددم بدددددن عبدددددد الدددددرحمن 

ارتحدددددل إلدددددى األنددددددلس وروى عدددددن عددددددة شددددديوخ علدددددى غدددددرار أبدددددي عبدددددد اهلل الخدددددوالني، أبدددددي 
قضددددداء مدددددراكش، عدددددرف بسدددددعة العلدددددم والحافظدددددة عمدددددران بدددددن أبدددددي علدددددي بدددددن سدددددكرة، تدددددولى 

المقتضدددددب األشدددددفى مدددددن "القويدددددة، لددددده كتددددداب يصدددددنف ضدددددمن المختصدددددرات الفقهيدددددة عنوانددددده 
روى عندددددده أبددددددو عبددددددد اهلل بددددددن عبددددددد الحددددددق التلمسدددددداني وأبددددددو المجددددددد ". أصددددددول المستصددددددفى

ھ120عقيددددددددددددددددددددددددددددددددددل بددددددددددددددددددددددددددددددددددن عطيددددددددددددددددددددددددددددددددددة، كددددددددددددددددددددددددددددددددددان حيددددددددددددددددددددددددددددددددددا سددددددددددددددددددددددددددددددددددنة، 
2.    

ولدددددد ونشدددددأ بتلمسدددددان، اشدددددتهر :اريإبدددددراهيم بدددددن أبدددددي بكدددددر بدددددن عبدددددد اهلل بدددددن موسدددددى األنصددددد
ببراعتدددده فددددي الفقدددده، ارتحددددل إلددددى األندددددلس وسددددمع مددددن أبددددي بكددددر بددددن دسددددمان وأبددددي صددددالح 
محمددددد بدددددن محمدددددد الزاهدددددد وأبددددي عبدددددد اهلل ابدددددن حفيدددددد، كمدددددا ارتحددددل إلدددددى سدددددبتة وأجدددددازه بهدددددا 
الحسددددن بددددن علددددي بددددن عصددددفور الهددددواري وأحمددددد بددددن عبددددد اهلل بددددن عفيددددرة، لدددده أرجددددوزة فددددي 

   .3عشرات على أوزان العرب ومقالة في علم العروضالفرائض والم

يكنددددى بددددأبو إسددددحاق التلمسدددداني، ولددددد سددددنة : ابددددراهيم بددددن أبددددي بكددددر بددددن عبددددداهلل بددددن موسددددى 
م بتلمسدددددان، شددددداعر وفقيددددده وأديدددددب، ارتحدددددل مدددددع والدددددده إلدددددى األنددددددلس ودرس 5956/ھ302

أرجدددوزة فدددي : "بهدددا، ثدددم ارتحدددل إلدددى فددداس واسدددتقر بهدددا، لددده عددددة مؤلفدددات عديددددة، ندددذكر منهدددا
" و" المعشدددددددرات علدددددددى أوزان العددددددددرب" و " نتيجدددددددة الخيدددددددر ومزبلددددددددة الضدددددددير" و " الفدددددددرائض
   .4"منظومات

                                                             
، ص 9055محمد الطاهر عالوي، العالم الرباني أبو مدين شعيب التلمساني، دار األمة، الجزائر،  1

53،52،99،96  
  913، تحقيق عبد السالم الهراس، دار الفكر، بيروت ،ص6كملة لكتاب الصلة، جإبن االبار، الت  2
لسان الدين بن الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ، تحقيق محمد عبد اهلل عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة،  3

   693،694ص  5،ج 5241، 9ط
  36،31،ص 5226، 6معجم أعالم الجزائر،مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت،طعادل نويهض،  4
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ولددددد ونشددددأ بتلمسددددان، ارتحددددل إلددددى األندددددلس، : إبددددراهيم بددددن أبددددي بكددددر األنصدددداري التلمسدددداني 
ھ324وندددددددددددددددددددددددددددددددددزل بمدينددددددددددددددددددددددددددددددددددة بسددددددددددددددددددددددددددددددددددطة، تددددددددددددددددددددددددددددددددددوفي بهددددددددددددددددددددددددددددددددددا سددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 

1. 
أديددددب وشدددداعر وفقيدددده، ولددددد ونشددددأ بتلمسددددان أبددددو عبددددد اهلل، : محمددددد بددددن عبددددد اهلل بددددن مددددروان

ددددددي سدددددنة  ، ھ126وتلقدددددى تعليمددددده بهدددددا، تدددددولى قضددددداء الجماعدددددة فدددددي عهدددددد المنصدددددور الموحل
 2م5916/ھ315تددددوفي سددددنة . ليعددددود إليدددده فددددي عهددددد الناصددددر ھ129ثددددم عددددزل عندددده سددددنة 

.   
مدددددن أهدددددل تلمسدددددان، مفسدددددر وفقيددددده، ارتحدددددل إلدددددى : يحيدددددى بدددددن محمدددددد بدددددن موسدددددى التجيبدددددي

اسددددددتقر باإلسددددددكندرية، لدددددده عدددددددة . فريضددددددة الحددددددج، وسددددددمع مددددددن إبددددددن البندددددداءالمشددددددرق ألداء 
   .3م5911/ھ316، توفي سنة "الرقائق "و" تفسير القرآن الكريم " مؤلفات منها 

تلمسددددداني المولدددددد والنشدددددأة، تلقدددددى تعليمددددده بمسدددددقط : فدددددتح بدددددن عبدددددد اهلل أبدددددو نصدددددر المدددددرادي
رأ علدددى ابدددن هدددذيل المتدددوفى رأسددده، يعدددد مدددن أشدددهر مقرئيهدددا، ارتحدددل إلدددى األنددددلس حيدددث قددد

كمددددا قددددرأ عليدددده العديددددد مددددن طلبددددة العلددددم، علددددى غددددرار علددددي بددددن عبددددد الكددددريم  ھ131سددددنة 
   .4عدددددددددددددددددددددددددددددددداش أوائددددددددددددددددددددددددددددددددل القددددددددددددددددددددددددددددددددرن السددددددددددددددددددددددددددددددددابع هجددددددددددددددددددددددددددددددددري. التلمسدددددددددددددددددددددددددددددددداني

م 5549/ھ134شددددرف الدددددين أبددددو محمددددد ولددددد سددددنة : عبددددد اهلل بددددن محمددددد بددددن علددددي الفهددددري
واسددددتقر بهددددا إلددددى وفاتدددده، لدددده عدددددة  نشددددأ بهددددا وتعلددددم الفقدددده، ارتحددددل إلددددى القدددداهرة  بتلمسددددان،

" المجمدددددوع"و " شدددددرح المعددددالم"و " شدددددرح ابددددن نباتددددة"و " شددددرح التنبيدددده"مؤلفددددات نددددذكر منهدددددا، 
    .5م5913/ھ311توفي سنة 

لقددددب بددددأبي الحسددددن، ولددددد ونشددددأ بتلمسددددان، : جددددابر بددددن أحمددددد بددددن ابددددراهيم القرشددددي الحسددددني
وأبددددي القاسددددم السددددهيلي  ارتحددددل إلددددى األندددددلس وروى عددددن عدددددة مشددددايخ مثددددل أبددددي بددددن خيددددر

                                                             
س، . ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق محمد األحمدي أبو النور، دار التراث، تونس، د 1

   544، ص5ج
  42،42، صالمرجع السابقض، عادل نويه 2
  26، ص نفسه 3
  41نفسه، ص 4
    40نفسه ، ص 5
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وأبددددي محمددددد بددددن عبيددددد اهلل، إشددددتهر عندددده عنايتدددده بالروايددددة وأسددددماء الرجددددال، كددددان حيددددا سددددنة 
ھ142

1.   

ولددددد ونشددددأ بتلمسددددان، زوى عددددن عدددددة شدددديوخ مثددددل أبددددي : علددددي بددددن أبددددي القاسددددم التلمسدددداني
الحسدددن شدددريح وأبدددي عبدددد اهلل أحمدددد الخدددوالني، وأبدددي علدددي الصددددفي وأبدددي عمدددران بدددن أبدددي 

، كمدددددا روى عنددددده كدددددل مدددددن أبدددددو الحسدددددن بدددددن، محمدددددد بدددددن خيدددددار وأبدددددو الخطددددداب بدددددن تليدددددد
الجميدددل وأبدددو طالدددب عقيدددل بدددن عطيدددة وأبدددو عبدددد اهلل بدددن عبدددد الحدددق وأبدددو محمدددد قاسدددم بدددن 

المقتضدددددب "لددددده مؤلفدددددات عديددددددة أهمهدددددا . الحشدددددا، اشدددددتهر عنددددده تبحدددددره فدددددي الفقددددده وأصدددددوله
ھ114سددددددددنة  تددددددددوفي. ،تددددددددولى قضدددددددداء تلمسددددددددان"األشددددددددفى فددددددددي اختصددددددددار المستصددددددددفى

2.  
قاضدددددي وفقيددددده وحدددددافظ : محمدددددد بدددددن عبدددددد الحدددددق بدددددن سدددددليمان الكدددددومي اليعفدددددري التلمسددددداني

المختددددار " لددده مؤلفددددات عديددددة منهددددا . للحدددديث، ولددددي قضددداء تلمسددددان، ارتحدددل إلددددى األندددددلس
التسدددددددلي عدددددددن الرزيدددددددة " و " غريدددددددب الموطدددددددأ"و " فدددددددي الجمدددددددع بدددددددين المنتقدددددددى واإلسدددددددتذكار

نظدددم العقددددود ورقدددم الحلددددل "و " اإلقندددداع فدددي كيفيدددة اإلسددددماع"و  "والتحلدددي برضدددا بدددداري البريدددة
فرقدددددددان الفرقدددددددان وميددددددددزان "و " الفيصدددددددل الجدددددددازم فدددددددي فضددددددديلة العلدددددددم والعدددددددالم"و " والبدددددددرود

 . 3"القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرآن
أبددددو الربيددددع، مددددن مشدددداهير علمدددداء تلمسددددان، ارتحددددل : سددددليمان بددددن عبددددد الددددرحمن التلمسدددداني 

بهددددددددا إلددددددددى وفاتدددددددده سددددددددنة  إلددددددددى سددددددددال وعمددددددددل بهددددددددا موثقددددددددا وانتقددددددددل إلددددددددى فدددددددداس واسددددددددتقر
   .4م5526/ھ142

أحمدددددد بدددددن محمدددددد بدددددن عبدددددد العزيدددددز بدددددن اسدددددماعيل موفدددددق الددددددين أبدددددو الحسدددددن األنصددددداري 
صدددددددوفي ومحددددددددث وفقيددددددده، نشدددددددأ بتلمسدددددددان، ارتحدددددددل إلدددددددى مصدددددددر : الخزرجدددددددي التلمسددددددداني

تددددددددددددوفي سدددددددددددددنة " مجددددددددددددداميع" لدددددددددددده كتددددددددددددداب فددددددددددددي التصدددددددددددددوف بعنددددددددددددوان . واسددددددددددددتقر بهدددددددددددددا
    .5م5963/ھ366

                                                             
  905،ص5ابن األبار، المصدر السابق، ج 1
  916،ص5203أبي القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانة، الجزائر،  2
    44، ص عادل نويهض، المرجع السابق  3
  32، صنفسه 4
  34، صنفسه،ص 5
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محدددددث، لغددددوي، أديددددب وفقيدددده مددددن فقهدددداء : ابددددراهيم القرشددددي التلمسددددانيجددددابر بددددن أحمددددد بددددن 
 .1م5529/ھ142المالكية، نشأ بتلمسان، كان حيا سنة 

  :بين تلمسان والمشرق كثرة الرحالت العلمية

تميددددزت فددددي العصددددر الوسدددديط بأنهددددا رحلددددة طوافددددة، فالرحالددددة اليكتفددددي ببلددددد معددددين يددددزوره     
بددددل ينددددزل بكددددل األقطددددار التددددي تكددددون فددددي طريقدددده إلددددى ذلددددك البلددددد، ويقدددديم فيهددددا ردحددددا مددددن 
الدددددزمن يختلدددددف مدددددن رحالدددددة إلدددددى آخدددددر، ويرتحدددددل إلدددددى بلددددددان أخدددددرى، فتدددددأتي رحلتددددده زاخدددددرة 

يسدددددي للرحلدددددة فدددددي الوصدددددف باعتبددددداره منطلدددددق ، ،ويتمثدددددل الددددددور الرئ 2بمختلدددددف المعلومدددددات
، هددددددذا ويصددددددنف الرحالددددددة إلددددددى صددددددنفين رئيسدددددديين،  3يددددددتم مددددددن خاللدددددده تصددددددوير مايشدددددداهد

صدددددددنف يرتحدددددددل ألغدددددددراض علميدددددددة إلستكشددددددداف اآلخدددددددر وتددددددددوين كدددددددل المعلومدددددددات التدددددددي 
تصدددددادفه فدددددي شدددددتى الجواندددددب سدددددواء كاندددددت سياسدددددية أم إقتصدددددادية أم إجتماعيدددددة، وصدددددنف 

سياسددددية أودينيددددة، فيركددددز كثيددددرا علددددى الوجهددددة ونوعيددددة المعلومددددات يرتحددددل لدددددوافع تجاريددددة أو 
 قتصدددددادي واالجتمددددداعي دورا كبيدددددرا فدددددي، وقدددددد لعدددددب اإلسدددددتقرار السياسدددددي واال 4التدددددي تهمددددده

ظهدددددددور وانتشدددددددار الدددددددرحالت العلميدددددددة، فدددددددالظروف األمنيدددددددة ومدددددددانتج عنهدددددددا مدددددددن اسدددددددتقرار 
الرخددددداء أثدددددر كبيدددددر شدددددجعت علدددددى إرتيددددداد اآلفددددداق، كمدددددا أن للجاندددددب اإلقتصدددددادي وانتشدددددار 

   .5الرحلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
تعددددد الرحلددددة فددددي طلددددب العلددددم مطلبددددا دينيددددا ودنيويددددا فددددي نفددددس الوقددددت، فقددددد قددددال رسددددول     

مدددددن سدددددلك " وقدددددال أيضدددددا " اطلبدددددوا العلدددددم ولدددددو فدددددي الصدددددين " اهلل صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم 
طريقدددا يلدددتمس فيددده علمدددا سدددهل اهلل لددده بددده طريقدددا إلدددى الجندددة ومدددااجتمع قدددوم فدددي بيدددت مدددن 

هلل يتلددددددددون كتدددددددداب اهلل ويتدارسددددددددونه بيددددددددنهم إال نزلددددددددت علدددددددديهم السددددددددكينة وغشدددددددديتهم بيددددددددوت ا
                                                             

  .32،ص عادل نويهض، المرجع السابق1
وري التموقع والتوقع من منظور النقد األدبي، قراءة في اإلشكاالت واآلفاق، بوقرط الطيب، أدب الرحلة بين مح 2

  549، ص 9054، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 3، عددمجلة تاريخ العلوم
  545، صنفسه 3
 2، عدددورية قسم الجغرافيامحمد رشيد الفيل، أثر التجارة والرحلة في تطور المعرفة الجغرافية عند العرب،  4

  51،ص 5242،الكويت، 
  512ص 9056، 99،عدددورية كانزكري المعة، الرحلة العلمية ودورها في إثراء المجال العلمي، 5 
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وهددددددددي دعددددددددوة صددددددددريحة للسددددددددفر "  الرحمددددددددة وحفددددددددتهم المالئكددددددددة وذكددددددددرهم اهلل فدددددددديمن عنددددددددده
واالرتحدددددال لطلدددددب العلددددددم ولدددددو كدددددان البلددددددد بعيددددددا، وتعدددددد الرحلددددددة العلميدددددة ضدددددرورة لتكملددددددة 

ر بمئددددددات العلمدددددداء الددددددذين ارتحلددددددوا المسددددددار التعليمددددددي، ولهددددددذا تزخددددددر كتددددددب التددددددراجم والسددددددي
والسدددددبب فددددددي ذلددددددك أن " ، وقدددددد حددددددث ابددددددن خلددددددون علددددددى الرحلددددددة  1خدددددارج بالدهددددددم لطلددددددب

البشددددر يأخددددذون معددددارفهم وأخالقهددددم وماينتحلوندددده بدددده مددددن المددددذاهب والفضددددائل، تددددارة علمددددا 
لقددددداء وتدددددارة محاكددددداة وتلقيندددددا بالمباشدددددرة، إال أن حصدددددول الملكدددددات عدددددن المباشدددددرة  وتعليمدددددا واو

لقددددين أشددددد اسددددتحكاما وأقددددوى رسددددوخا، فعلددددى قدددددر كثددددرة الشدددديوخ يكددددون حصددددول الملكددددات والت
، وتفيددددد الرحلددددة حسددددبه فددددي اسددددتيعاب العلددددم بطددددرق تدددددريس تختلددددف مددددن شدددديخ 2"ورسددددوخها

، وقد،سدددددداهمت شددددددبكة  3آلخر،فيكددددددون الددددددتعلم عنددددددد شدددددديخ مغددددددايرا للددددددتعلم عنددددددد شدددددديخ آخددددددر
نتفت بدددددذلك العوائق،المثبطدددددة،وراح الطدددددرق وانتشدددددار األمدددددن فدددددي تشدددددجيع الرحلدددددة العلميدددددة،فا

طلبدددددة العلدددددم يطدددددوون المسدددددافات آمندددددين علدددددى أنفسدددددهم،فكل البلددددددان التدددددي سددددديرتحلون إليهدددددا 
، كمددددددا أن انتشددددددار العلددددددوم وتطددددددور حركددددددة التددددددأليف  4إسددددددالمية،مما يعطددددددي تجانسددددددا بيددددددنهم

مدددددن شدددددأنها أن تكدددددون دافعدددددا قويدددددا علدددددى تشدددددجيع الرحلدددددة العلميدددددة، فقدددددد كدددددان تقريدددددب أهدددددل 
مدددددددن البالطدددددددات السدددددددلطانية مدددددددن أولدددددددى أولويدددددددات الحكدددددددام، باإلظافدددددددة إلدددددددى نشددددددداط  العلدددددددم

اإلهتمدددددددددام بالكتدددددددددب جعدددددددددل العلمددددددددداء يرتحلدددددددددون إلدددددددددى مختلدددددددددف األقطدددددددددار للبحدددددددددث عنهدددددددددا 
    5.ونسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخها

لقدددددد حدددددرص المغاربدددددة علدددددى تلقدددددي العلدددددم مدددددن منابعددددده، لدددددذلك آثدددددروا الرحلدددددة إلدددددى المشدددددرق 
، ورغددددم مشدددددقة السددددفر وانعددددددام  6بلألخددددذ عدددددن شدددديوخه والتعدددددرف علددددى مايؤلفونددددده مددددن كتددددد

األمدددن خددددالل بعددددض الفتدددرات، إال أن ذلددددك لددددم يكدددن مثبطددددا لعلمدددداء المغدددرب األوسددددط الددددذين 
                                                             

   55محمد رشيد الفيل،المرجع السابق، ص  1
، 9003ابن خلدون، المقدمة،تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد،الدار الذهبية،القاهرة،عبد الرحمن  2

  361،363ص
  363نفسه،ص  3
  50محمد رشيد الفيل،نفسه، ص 4
  512زكري المعة،  نفسه، ص 5
بشير رمضان التليسي، اإلتجاهات الثقافية في بالد الغرب اإلسالمي خالل القرن الرابع هجري، دار المدار  6

  526، ص9006، 5اإلسالمي ، ليبيا،ط
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أزاحددددو كددددل هددددذه المعيقددددات جانبددددا وارتحلددددوا إلددددى أقطددددار بددددالد المغددددرب واألندددددلس والمشددددرق، 
، 1وذلدددددددك إيماندددددددا مدددددددنهم أن العلدددددددم اليكتسدددددددب إال بمالقددددددداة كبدددددددار المشدددددددايخ واألخدددددددذ عدددددددنهم

إلظافددددددة إلددددددى ادخددددددال الكتددددددب المشددددددرقية وتددددددداولها ولنددددددا خيددددددر مثددددددال علددددددى هددددددذه الكتددددددب با
مدددااحتفظ لندددا بددده الخزاعدددي عدددن قائمدددة الكتدددب التدددي اعتمدددد عليهدددا فدددي تدددأليف كتابددده تخدددريج 

 2الددددددالالت السدددددمعية علدددددى ماكدددددان فدددددي عهدددددد رسدددددول اهلل مدددددن الحدددددرف والصدددددنائع اليدويدددددة
 :وهذه الكتب هي كالتالي

 عنوان المصدر مؤلفه الصفحة
 آداب السماع أبي الفرج  األصبهاني 763

 آداب القضاة إبن يونس 526
 األحكام السلطانية الماوردي 244
 إحياء علوم الدين أبي حامد 759
 أخبار الخوارج القاسم بن محمد المهلبي 398
 إختصار الزجاجي زاهر بن األنباري /
 أخالق النبي إبن حيان األصبهاني 63
 أدب الكاتب إبن قتيبة 86
 اإلستذكار إبن عبد البر 598
 اإلستعارات عبد المهيمن الحضرمي 766
 اإلستيعاب إبن عبد البر 35
 اإلشتقاق محمد بن أبان بن سعيد 35
 اإلشراف إبن منذر 127

                                                             
، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في التاريخ بني زيان الحياة الثقافية بالمغرب األوسط في عهدلخضر عبدلي،   1

، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، (مرقونة)اإلسالمي الوسيط 
 . 22، ص9001

صلى اهلل  علي ابن محمد  ابن مسعود الخزاعي،  تخريج الدالالت السمعية على ماكان  في عهد  رسول اهلل  2
، 5عليه وسلم من الحرف والصنائع والعماالت الشرعية، تحقيق إحسان عباس، دار االغرب اإلسالمي، بيروت،ط

5221. 
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 أشعار الستة بشرح األعلم  43
 إصالح المنطق إبن السكيت 218
 أعالم الحديث الخطابي 111
 األفعال إبن طريف 36
 إقتباس األنوار الرشاطي 80
 اإلقتضاب إبن السيد 86
 أقضية النبي إبن الطالع 546
 اإلكتفاء أبي الربيع بن  سالم 37
 األموال أبي عبيد القاسم بن سالم 211
محمددددددددددددددددددد بددددددددددددددددددن سددددددددددددددددددالمة  63

 القضاعي
 أنباء األنبياء

 البارع أبي علي القالي 58
 البسيط في شرح الجمل إبن أبي الربيع 767
 بغية األديب علي بن محمد الحراني 323
 بلغة الظرفاء إبن أبي السرور الروحي 66
بهجددددددة المجددددددالس إبددددددن عبددددددد  إبن عبد البر 491

 البر
 البهجة إبن هشام 112
 البيان والتبين الجاحظ 65
 تاريخ ابن أبي خيثمة ابن أبي خيثمة 661
 تاريخ إبن األثير إبن األثير 61
تدددداريخ أحمددددد بددددن محمددددد بددددن  أحمد بن محمد بن عيسى 166

 عيسى
 تاريخ بغداد الخطيب 97
 تاريخ  خليفة بن خياط خليفة بن خياط 610
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 :تلمسانيين إلى المشرق نماذج لرحالة

ولددددددد ونشددددددأ بتلمسددددددان، إرتحددددددل إلددددددى : أحمددددددد بددددددن أحمددددددد بددددددن محمددددددد المصددددددمودي المدددددداجري
اإلمددددددام أبددددددي بكددددددر العثمدددددداني،  المشدددددرق وروى عددددددن الجمددددددال الكددددددازروني وأبددددددي الفدددددرج إبددددددن

ورجددددع إلددددى تلمسددددان وتصدددددى للتدددددريس بهددددا وتتلمددددذ عليدددده عدددددة علمدددداء مددددن بيددددنهم أبددددا عبددددد 
 .1اهلل  محمد بن يحيى بن جابر الغساني

ولدددد ونشدددأ بتلمسدددان وتتلمدددذ علدددى يدددد عددددة شددديوخ : أحمدددد  بدددن الحسدددن بدددن سدددعيد المدددديوني 
القزوينددددي، درس الفقدددده والحددددديث  علددددى غددددرار أبددددو جعفددددر بددددن الزبيددددر وأبددددا حيددددان والجددددالل 

واشددددددتغل بالقضدددددداء، وهددددددو جددددددد إبددددددن مددددددرزوق الحفيددددددد ألمدددددده، ارتحددددددل إلددددددى  المشددددددرق قبددددددل 
ه ثدددددم عددددداد إلدددددى تلمسدددددان فدددددي زمدددددن أبدددددي عندددددان المريندددددي، تدددددولى خطدددددة القضددددداء بهدددددا 462

 .2ه432إلى غاية وفاته سنة 

شدددددأة ارتحدددددل يلقدددددب بدددددأبو إسدددددحاق،  تلمسددددداني المولدددددد والن: إبدددددراهيم بدددددن منصدددددور التلمسددددداني
إلدددى  المشدددرق وأقدددام فدددي بيدددت المقددددس وتدددولى منصدددب القضددداء بهدددا، اشدددتهر بضدددلوعه فدددي 

 . 3م5111\ه212توفي بعد سنة . علم الحديث

                                                             
 .60، ص9الحفناوي، المصدر السابق، ج 1
 . 16، ص نفسه 2
 .31عادل نويهض، المرجع السابق،  ص  3
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ولدددددددد ونشدددددددأ بتلمسدددددددان واشدددددددتهر بالتصدددددددوف ولددددددده : أحمدددددددد بدددددددن حسدددددددن الغمددددددداري التلمسددددددداني
عدددداد كرامددددات عديدددددة رواهددددا ابددددن مددددريم فددددي بسددددتانه، ارتحددددل إلددددى المشددددرق وحددددج مددددرتين ثددددم 

الخفدددداء أندددده مددددن أكددددابر أوليدددداء اهلل :" إلددددى تلمسددددان واسددددتقر بندرومددددة، قددددال عندددده ابددددن مددددريم 
تعدددالى المنقطعدددين لعبادتددده وتدددالوة آياتددده فدددي آندددداء الليدددل وأطدددراف النهدددار مدددع الصدددبر علددددى 

الددددددولي الكبيددددددر " وقدددددال عندددددده صددددداحب نيددددددل اإلبتهددددداج " مالزمدددددة الخلددددددوات وتدددددرك الشددددددهوات
ه ودفدددددددن 241تدددددددوفي بتلمسدددددددان سدددددددنة " رة واآليدددددددات البددددددداهرةالشدددددددأن  ذو الكرامدددددددات الظددددددداه

 .1بخلوته الواقعة شرقي المسجد األعظم

 :تشييد المكتبات

عرفددددت الحضدددددارة اإلسددددالمية تواجدددددد الخدددددزائن أو المكتبددددات، بحيدددددث عرفددددت انتشدددددارا واسدددددعا  
فدددددددي معظدددددددم حواضدددددددر الدولدددددددة اإلسدددددددالمية مشدددددددرقا ومغربا،سدددددددواء علدددددددى مسدددددددتوى الطبقدددددددة 

،أو علدددى مسدددتوى الطبقدددة العامدددة فدددي المؤسسدددات  الحاكمدددة فدددي بالطدددات الخلفددداء واألمدددراء
دلك علددددى شدددديي فإنمددددا يدددددل علددددى أنهددددا  الدينيددددة مددددن كتاتيددددب ومسدددداجد ومدددددارس، وذلددددك إن

 . 2عدت من أهم المؤسسات الثقافية في العالم اإلسالمي

وقدددددددد عرفددددددددت المكتبددددددددات  ازدهددددددددارا  كبيددددددددرا خددددددددالل  العهددددددددد الزياني،وذلددددددددك  بفعددددددددل  تزايددددددددد  
النشددددداط  التعليمدددددي وحاجدددددة الطلبدددددة إلدددددى الكتدددددب والمصدددددنفات لدراسدددددتها واإللمدددددام بهدددددا وقدددددد 

 :وقفيتين أسسهما أمراء بني زيان وهما  حفظت لنا المصادر مكتبتين

م وتقدددددع بددددددداخل الجددددددامع 5612\ه430المكتبدددددة التددددددي أنشدددددأها أبددددددو حمددددددو الثددددداني سددددددنة    
األعظددددم بجانددددب المحددددراب، ومددددن الشددددواهد األثريددددة التددددي خلدددددت هددددذه المكتبددددة نقددددش علددددى 

أمددددر بعمددددل هددددذه الخزانددددة المباركددددة السددددلطان أبددددو حمددددو إبددددن األمددددراء " محددددراب كتددددب عليدددده 
الراشدددددين أيددددده اهلل وأمددددره وأعددددز نصددددره ونفعدددده بمددددا وصددددل ونددددوى وجعلدددده مددددن أهددددل التقددددوى 

                                                             
،  5202ابن أبي شنب،المطبعة الثعالبية،الجزائر، ابن مريم، البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان،نشره 1

أحمد بابا التنبكتي، نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج، تحقيق عبد الحميد عبد اهلل الهرامة، منشورات كلية ، 65ص
 . 595، ص 5222الدعوة اإلسالمية، طرابلس، 

المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات هادي جلول، دور المكتبات في نشر العلوم في تلمسان في العهد الزياني،  2
 .512،512، ص9051، جامعة سيدي بلعباس،9، عددالتاريخية المتوسطية



       

87 
 

 1"وكددددان الفددددراع مددددن عملهددددا يددددوم الخمدددديس ثالددددث عشددددر لددددذي القعدددددة عددددام سددددبعمائة وسددددتين
مددددن مصددددنفات الفقدددده والحددددديث  وغيرهددددا مددددن  2وقددددد أودعهددددا أبددددو حمددددو نفددددائس المخطوطددددات

 .أمهات الكتب في العلوم النقلية والعقلية

الخزانددددة التددددي شدددديدها األميددددر الزيدددداني أبددددي زيددددان محمددددد بددددن أبددددي  حمو،حيددددث وضدددددع     
فيهددددا نفددددائس الكتددددب مددددن بينهددددا نسددددخة للقددددرآن الكددددريم ونسددددخ مددددن صددددحيح البخدددداري والشددددفاء 
ألبددددددي الفضددددددل عيدددددداض مددددددن نسددددددخ يددددددده، وتقددددددع هددددددذه المكتبددددددة بددددددداخل المسددددددجد األعظددددددم 

ثره الشدددريفة المخلددددة مدددن ذكدددره الجميدددل مدددن مدددو" بتلمسدددان، وهدددذه المكتبدددة كمدددا يقدددول التنسدددي
ماسددددددددرت بدددددددده الركبددددددددان لمددددددددا أوقددددددددف عليهددددددددا مددددددددن األوقدددددددداف الموجبددددددددة للوصددددددددف بجميددددددددل 

ويبدددددو أن  هددددذه  المكتبددددة كانددددت  ثريددددة مددددن حيددددث المصددددنفات العلميددددة  التددددي  3"األوصدددداف
 .تحويها لدرجة أنها أبهرت أبي عبد اهلل  التنسي

بيدددددوتهم، مدددددن ذلدددددك خزاندددددة الكتدددددب التدددددي  كمدددددا كدددددان العلمددددداء يحتفظدددددون بمكتبدددددات فدددددي    
وقددددددد بلددددددغ  اإلهتمددددددام  بالكتدددددداب خددددددالل العهددددددد الزيدددددداني شددددددأوا   4ورثهددددددا المقددددددري عددددددن والددددددده

يهدددتم بتدددوفير الكتدددب وكدددان سدددوقا مزدهدددرا  عظيمدددا لدرجدددة أنددده كدددان لددده سدددوق مخصدددص لددده
نتيجددددددة إقبددددددال األمددددددراء والعلمدددددداء والطلبددددددة عليدددددده علددددددى اخددددددتالف وتعدددددددد مشدددددداربهم بحيددددددث 

اثمددددان بعددددض الكتددددب وتغددددال الندددداس فيهددددا ممددددا شددددكلت مصدددددر ربددددح للكثيددددر مددددن  ارتفعددددت
بائعيهدددددا اذ يشدددددير التنسدددددي  فدددددي  معدددددرض حديثددددده  عدددددن نسدددددخة  مصدددددحف عثمدددددان رضدددددي 

فوجددددده رجددددل " اهلل عندددده  التددددي كانددددت بحددددوزة  السددددعيد الموحدددددي وغنمهددددا  بنددددوا عبددددد الددددواد 
السمسددددار ينددددادي عليدددده ودخددددل بدددده تلمسددددان وهددددو غيددددر عددددالم بمقددددداره وعرضدددده للبيددددع فكددددان 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل تطور العلوم بالمغرب األوسط خالل القرنين الثامن والتاسع هجريينمحمد بوشقيف،  1

والعلوم اإلجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية العلوم اإلنسانية ( مرقونة)شهادة  دكتوراه في التاريخ الوسيط،
 .32، ص 9055تلمسان، 

 .526، ص9055عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره، عالم المعرفة، الجزائر،  2
مقتطف من كتاب نظم الدرر والعقيان في بيان شرف -محمد بن عبد اهلل التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 3

 .955، ص 5221، تحقيق محمود بوعياد،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،-زيانبني 
 .521،ص9ابن الخطيب،المصدر السابق،ج 4
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ويدددددددل  هددددددذا الددددددنص أن هددددددذا  السددددددوق كددددددان   1"بسددددددوق بيددددددع الكتددددددب بسددددددبعة عشددددددر درهمددددددا
قبدددددددال واسدددددددع بددددددددليل وجدددددددود  السمسدددددددار وعرضددددددده المصدددددددحف   منظمدددددددا ويحظدددددددى باهتمدددددددام واو

 .للبيع مما يفيد بحركية واسعة في هذا  السوق

 :بيوتات العلماء

الزيانية،انتشدددددار بيوتددددات العلمددددداء مددددن بددددين أبدددددرز مظدددداهر النشدددداط الحضددددداري فددددي تلمسددددان 
وهددددي األسددددر التددددي اشددددتهرت بددددالعلم فتوارثتدددده أبددددا عددددن جددددد فتميددددزت فيدددده وتركددددت بصددددمتها 
علددددددى السدددددداحة الفكريددددددة وقامددددددت بددددددأدوار سياسددددددية واجتماعيددددددة وثقافيددددددة حيددددددث رصدددددددت لنددددددا 
المصدددددادر التاريخيدددددة خاصدددددة كتدددددب التدددددراجم منهدددددا بسدددددير هدددددؤالء العلمددددداء وسنقتصدددددر علدددددى 

 :تين من هذه البيوتات الشهيرةذكر علماء بي

 نذكر منهم  برز في هذا البيت عدة علماء: بيت المقري

محمدددد بدددن محمدددد بدددن أحمدددد بددددن أبدددي بكدددر بدددن يحيدددى بدددن عبددددد الدددرحمن بدددن أبدددي بكدددر بددددن 
لقددددب بددددأبي عبدددد اهلل، ولددددد ونشددددأ بتلمسدددان وتتلمددددذ علددددى يددددد : علدددي بددددن داود القرشددددي المقدددري

بندددي اإلمددددام، ارتحدددل مددددع أبدددي عنددددان المريندددي إلددددى فدددداس الشددديخ عبددددد اهلل السدددلوي واآلبلددددي واو 
وتدددولى قضدددائها ثدددم تدددولى قضددداء العسدددكر، بلدددغ المقدددري شدددأوا عظيمدددا مدددن العلدددم حيدددث بلدددغ 
درجدددددددة اإلجتهددددددداد فدددددددي المدددددددذهب المدددددددالكي، وقدددددددد بدددددددرع فدددددددي عددددددددة علدددددددوم  كاللغدددددددة العربيدددددددة 

لميددددة إلددددى والتفسددددير والفقدددده والحددددديث واألخبددددار، كمددددا كددددان شدددداعرا، وقددددد كانددددت لدددده  رحلددددة ع
المشددددددرق أدى خاللهددددددا فريضددددددة الحددددددج والتقددددددى بعدددددددة علمدددددداء مثددددددل أبددددددي حيددددددان والشددددددمس 

اإلمددددام  العالمددددة النظددددار المحقددددق القدددددوة " األصددددبهاني وابددددن عجددددالن، قددددال عندددده التنبكتددددي 
 . 2"الحجة الدليل أحد مجتهدي المذهب وأكابر فحوله المتأخرين

                                                             
 .591محمد بن عبد اهلل التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ،  1
 .190،195التنبكتي،المصدر السابق، ص 2
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ولددددددد ونشددددددأ بتلمسددددددان بعددددددد سددددددنة أحمددددددد بددددددن محمددددددد شددددددهاب الدددددددين المقري،: أحمددددددد المقددددددري
التحفددددددة "وتعلددددددم بهددددددا وبددددددرع فددددددي النحددددددو والفقدددددده ولدددددده عدددددددة مؤلفددددددات منهددددددا  5116\ه214

 .1"المكية

سدددعيد بدددن أحمدددد بدددن يحيدددى بدددن عبدددد الدددرحمن المقدددري القرشدددي الملقدددب بدددأبي : سدددعيد المقدددري
عثمدددان، ولدددد ونشدددأ بتلمسدددان وتعلدددم بهدددا علدددى يدددد أبدددي مالدددك الونشريسدددي وعلدددي بدددن موسدددى 

رون وأبددددددي محمددددددد وغيددددددرهم مددددددن علمدددددداء تلمسددددددان، تددددددولى خطابددددددة جددددددامع تلمسددددددان بددددددن هددددددا
لخمددددس وأربعددددين سددددنة، كمددددا أخددددذ الخرقددددة الصددددوفية علددددى سدددديدي حدددداجي الددددوهراني، تتلمددددذ 
علددددى يديدددده عدددددة علمدددداء مثددددل محمددددد العشددددوي الندددددرومي ومحمددددد الشددددمور، قددددال عندددده ابددددن 

المدددددة فدددددي التوحيدددددد ولددددده بددددداع فدددددي فدددددن حدددددديث البخددددداري وفيدددددره وكدددددان ع" مدددددريم فدددددي بسدددددتان
والفقددددده وكدددددان ذا عفدددددة وصددددديانة وهمدددددة وقريحدددددة أتقدددددن بهدددددا كدددددل علدددددم حدددددافظ للغدددددة العربيدددددة 

 2"والشعر واألمثال وأخبار الناس ومذاهبهم وأيام العرب وسيرها وحروبها

 :برز فيه عدة علماء منهم: بيت العقباني

, التلمسددددانيهددددو سددددعيد بددددن محمددددد بددددن محمددددد بددددن محمددددد العقبدددداني التجيبددددي :سددددعيد العقبدددداني
نشدددددأ . 4ه450فدددددي حدددددين ذكدددددرت مصدددددادر أخدددددرى  أنددددده ولدددددد سدددددنة  3ه490ولدددددد بعدددددد سدددددنة 

بتلمسدددددان وتعلدددددم علدددددى يدددددد والدددددده ثدددددم تفقددددده علدددددى يدددددد إبندددددي اإلمدددددام أبدددددو زيدددددد وأبدددددو موسدددددى 
وكاندددددت لددددده رحدددددالت علميدددددة إلدددددى فددددداس وتعلدددددم علدددددم الفدددددرائض علدددددى يدددددد الحدددددافظ , 5واآلبلدددددي
العربيددددددة علددددددى يددددددد إبددددددن عبددددددد السددددددالم  ورحددددددل أيضددددددا إلددددددى تددددددونس وتعلددددددم اللغددددددة 6السددددددطي
 .التونسي

                                                             
 .602عادل نويهض،المرجع السابق، ص 1
 .501501لسابق، ص صابن مريم،المصدر ا 2
 .520ص  نفسه،التنبكتي، 3
توشيح الديباج وحلية اإلبتهاج، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية،  ،بدر الدين القرافي  4

 . 519،ص9001القاهرة،
 .522التنبكي، نفسه،ص 5
 .520التنبكتي،المصدر السابق ،ص 6
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وتدددددولى القضددددداء لمددددددة تزيدددددد عدددددن خمسدددددين سدددددنة فدددددي تلمسدددددان ووهدددددران وبجايدددددة ومدددددراكش و 
فجدددداء كتدددداب الدددددرر المكنونددددة حددددافال بنوازلدددده التددددي إن  سددددال كمددددا تددددولى اإلمامددددة والفتددددوى

 .دلت على شيي فإنما تدل على باعه الطويل في الفقه النوازلي

" شددددرح الحددددوفي فددددي الفددددرائض"مددددن بينهددددا تفسددددير سددددورة األنعددددام والفددددتح و تددددرك عدددددة مؤلفددددات
" شدددددددرح قصددددددديدة إبدددددددن الياسدددددددمين"و" تلخددددددديص أعمدددددددال الحسددددددداب"و" شدددددددرح إبدددددددن الحاجدددددددب"و
 1"شرح العقيدة البرهانية "و" شرح جمل الخونجي في المنطق"و" المقابلة"و

وافتددددده المنيدددددة سدددددنة عددددداش العقبددددداني عمدددددرا طدددددويال مقارندددددة بددددددقرانه مدددددن العلمددددداء األخدددددرين إذ 
 .2سنة 21م عن عمر ناهز 5012/ه255

ولددددد ونشدددددأ بتلمسدددددان، تتلمدددددذ : إبددددراهيم بدددددن قاسدددددم بددددن سدددددعد بدددددن محمددددد العقبددددداني التلمسددددداني
علددددى يدددددد والدددددده قاسددددم بدددددن سدددددعيد وغيدددددره مددددن أكدددددابر علمددددداء تلمسدددددان، بددددرع فدددددي الفقددددده ولددددده 

ه، تتلمدددددذ عليددددده عشدددددرات الندددددوازل نقلهدددددا عنددددده المدددددازوني فدددددي درره والونشريسدددددي فدددددي معيدددددار 
عددددددددة علمددددددداء أبدددددددرزهم الونشريسدددددددي، كمدددددددا تدددددددولى قضددددددداء الجماعدددددددة  وكاندددددددت وفاتددددددده سدددددددنة  

 3ه220

ولدددددد سدددددنة ,محمدددددد بدددددن أحمدددددد بدددددن قاسدددددم بدددددن سدددددعيد العقبددددداني التلمسددددداني :محمدددددد العقبددددداني
تددددددولى التدددددددريس . م بتلمسددددددان ونشددددددأ بهددددددا وأخددددددذ عددددددن جددددددده قاسددددددم العقبدددددداني5105/ه201

ه التدددي فددداق عدددددها العشدددرين نازلدددة ممدددا يجعلندددا نسدددتنتج حيدددث زخدددر الددددرر المكنوندددة بنوازلددد
 .براعته في المجال الفقهي

وهددددو كتدددداب " ألددددف كتدددداب تحفددددة الندددداظر وغنيددددة الددددذاكر فددددي حفددددظ الشددددعائر وتغييددددر المندددداكر
تددددوفي . هددددذا وتقلددددد منصددددب القضدددداء حتددددى اصددددبح يعددددرف بقاضددددي الجماعددددة, فددددي الحسددددبة

 .4م5134/ه245سنة 

                                                             
 .964عادل نويهض ، المرجع السابق،ص 1
 .963نفسه ، ص  2
 .31صنفسه،التنبكتي، 3
 .964، صالمرجع السابقعادل نويهض، 4
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محمدددد بدددن أبدددي يحيدددى بدددن قاسدددم بدددن سدددعيد العقبددداني، ولدددد : يمحمدددد بدددن أبدددي يحيدددى العقبدددان
ونشدددددأ بتلمسدددددان وتعلدددددم  بهدددددا ولدددددم يعمدددددر طدددددويال بددددددليل أن الكتابدددددة الموجدددددودة علدددددى شددددداهدة 

هددددذا قبددددر الشدددداب المدددددرس أبددددي عبددددد اهلل محمددددد بددددن القاضددددي بددددن أبددددي "قبددددره كتددددب عليهددددا 
  1ه215توفي سنة" يحيى العقباني

ونشدددددأ بتلمسدددددان، بدددددرع فدددددي الفقددددده ارتحدددددل إلدددددى المغدددددرب ولدددددد : أحمدددددد بدددددن محمدددددد العقبددددداني
    51452\ه220األقصى وتصدى للتدريس بجامع القرويين، توفي سنة 

 :المناظرات العلمية

تعددددد المندددداظرات العلميددددة بددددين العلمدددداء والفقهدددداء والمشددددتغلين بددددالعلم عامددددة مددددن بددددين أبددددرز   
ظهددددار التفددددوق وسددددعة البدددداع العلمددددي لكددددل مندددداظر بحيددددث يفددددرع  مظدددداهر النشدددداط العلمددددي واو
مدددافي جعبتددده ليثبدددت ذاتددده ليتفدددوق علدددى منددداظره فدددي قضدددية معيندددة انحصدددرت أغلبهدددا حدددول 

  :ظرات لعلماء تلمسان نذكر من بينهاالمسائل الدينية، وقد حدثت عدة منا

مدددن بدددين أبدددرز المسددداجالت العلميدددة التدددي : منددداظرة إبندددي اإلمدددام مدددع تقدددي الددددين ابدددن تيميدددة
وقعدددت لألخدددوين أبدددو زيدددد وأبدددو موسدددى، ذلدددك أنهمدددا رحدددال إلدددى المشدددرق ونددداظرا تقدددي الددددين 

ف رأيدددده بدددن تيميدددة وتفوقدددا عليددده وقدددد كدددان انهزامددده فدددي المنددداظرة سدددبب محنتددده بحيدددث انكشددد
وقددددد كددددان ابددددن تيميددددة يقددددول بحمددددل حددددديث النددددزول علددددى ظدددداهره حيددددث نقددددل التنبكتددددي عددددن 

 .3ابن بطوطة أنه حضر له خطبة فسمعه يقول كنزولي هذا ونزل درجة

غيددددر أن المصددددادر التاريخيددددة لددددم تتطددددرق بالتفصدددديل إلددددى فحددددوى المندددداظرة التددددي دارت بددددين 
لدددددك إلدددددى أن هدددددذا األخيدددددر كدددددان يمدددددر األخدددددوين إبندددددي اإلمدددددام وبدددددين ابدددددن تيمية،قدددددد يعدددددزى ذ

بتجربددددة صددددعبة أنددددذاك بسددددبب جرأتدددده وأمددددره بددددالمعروف ونهيدددده عددددن المنكددددر وقددددد جلددددب لدددده  
                                                             

، أطروحة مقدمة لنيل م53/ ھ50م إلى القرن 56/ھ4بيوتات العلماء بتلمسان من القرن نصر الدين بن داود،  1
تلمسان، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد، ( مرقونة)شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط،

 . 23،ص9050
محمد بن عسكر الشفشاوني، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر،تحقيق محمد  2

 .596، ص5244حجي، دار المغرب، 
 .911التنبكتي،المصدر السابق،ص 3
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ذلدددددك سدددددخط العامدددددة فضدددددال عدددددن الطبقدددددة  السياسدددددية فكثدددددر أعدددددداؤه ممدددددا أدى إلدددددى إهمدددددال 
التددددأريخ لمناظراتدددده حيددددث سددددجن عدددددة مرات،غيددددر أندددده يمكددددن التوصددددل ولددددو بالتقريددددب إلددددى 

ة إذا عددددددددنا لتددددددداريخ رحلدددددددة إبندددددددي اإلمدددددددام إلدددددددى المشدددددددرق حيدددددددث اتفقدددددددت موضدددددددوع المنددددددداظر 
ه، هددددددذا مددددددن جهددددددة ومددددددن جهددددددة أخددددددرى أورد 490المصددددددادر علددددددى أن ذلددددددك كددددددان سددددددنة 

الحدددافظ بدددن كثيدددر فدددي البدايدددة والنهايدددة فدددي معدددرض حديثددده عدددن أحدددداث هدددذه السدددنة فيقدددول 
الدددددين وفددددي يددددوم الخمدددديس ثدددداني عشددددرين رجددددب عقددددد مجلددددس بدددددار السددددعادة للشدددديخ تقددددي " 

بددددن تيميددددة بحضددددرة نائددددب السددددلطنة واجتمددددع فيدددده القضدددداة والمفتددددون مددددن المددددذاهب، وحضددددر 
يتبدددددين اذن مدددددن خدددددالل هدددددذا  1"الشددددديخ وعددددداتبوه علدددددى العدددددود علدددددى اإلفتددددداء بمسدددددألة الطدددددالق

الدددددددنص أن موضدددددددوع المنددددددداظرة كدددددددان حدددددددول الطدددددددالق بحيدددددددث أن تفوقهمدددددددا عليددددددده أو لنقدددددددل 
لمحنددددة السددددجن لمدددددة خمسددددة أشددددهر وثمانيددددة  إختالفهمددددا معدددده فددددي الفتددددوى أدى إلددددى تعرضدددده

 .2عشر يوما

وكانددددت لإلمددددام محمددددد المغيلددددي مندددداظرة مددددع جددددالل الدددددين  السدددديوطي حددددول علددددم المنطددددق، 
إذ أن هدددددذا األخيدددددر حرمددددده بينمدددددا كدددددان المغيلدددددي مدددددن أشدددددد المددددددافعين علدددددى علدددددم المنطدددددق 

واحددددد فيهدددددا فكانددددت بددددين العددددالمين مندددداظرة مددددن خدددددالل المراسددددالت التيددددي دارت بينهما،كددددل 
 :يدلي برأيه ويدعمه بحججه  وبراهينه، ومما جاء في قصيدة أرسلها المغيلي إليه

 ه  ل  ص  أل مت ك  حت  هت مت ك  حت  يث  د  حَ  لت كت وَ               ه  ل  ث  م  عت ب  م  ماسَ  مر  بَأ عتت م  سَ       

 ه  ل  و  قَ  ض  ع  ي بَ ف   ان  قَ ر  الفت  ن  عَ  ىهَ ن  يَ وَ             ةت جَ حت  م  ل  ي الع  ف   ءَ ر  أنك المَ  نت ك  م  يت َأ     

 ل  هَ ج  يَ  نَ ي  ح   هت يقت ق  ح  تَ  و  َأ ق  الحَ  ن  عَ               ةت ارَ بَ ع   ال  ى إ  نَ ع  المَ  قت ط  ن  المَ  ل  هَ      

 :فرد عليه السيوطي

  ه  ل  ه  َأي وَ ب  نَ ل  ل   ةَ الَ ي صَ د  ه  أت وَ                 ه  ل  ض  فَ ا ل  رَ ك  شت وَ  ش  ر  العَ  هَ لَ إ   تت د  م  حَ      

 ه  ل  ب  نت ب   رت ق  أت  ر  ب  حَ  ن  ي عَ ان  تَ َأ                   ه  ل  ث  م  ب   تت ع  م  اسَ مَ  م  ظ  نَ ل   يبت ج  عَ      

                                                             
 .911، ص4،ج9002ابن كثير،البداية والنهاية، تحقيق وتوثيق صدقي جميل العطار، دار الفكر،بيروت،  1
 911نفسه،ص  2
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 حبا فيه أم  بحثا عن التمجيد؟ :تشجيع أمراء بني زيان على كتابة التاريخ: ثانيا

لددددددم يكددددددن التنددددددافس بددددددين الدددددددول الددددددثالث، الزيانيددددددة فددددددي المغددددددرب األوسددددددط والمرينيددددددة فددددددي  
نمددددا تجدددداوزه  المغددددرب األقصددددى والحفصددددية فددددي المغددددرب األدنددددى، سياسدددديا وعسددددكريا فقددددط، واو
إلدددددددى الجواندددددددب العلميدددددددة، حيدددددددث رعدددددددى أمدددددددراء الددددددددول الدددددددثالث العلدددددددم والعلمددددددداء، وشددددددديدوا 

فدددددي تطدددددور الحركدددددة الفكريدددددة فدددددي المغدددددرب المؤسسدددددات التعليميدددددة، وهدددددو مددددداظهرت نتيجتددددده 
اإلسددددالمي، وعليدددده فقددددد اتبددددع أمددددراء بنددددي زيددددان هددددذا الددددنهج منددددذ تأسدددديس دولددددتهم إلددددى غايددددة 

   .1سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقوطها
ويددددرى ابددددن خلدددددون أن مددددن سددددمات الملددددك التددددي يهددددرع إليهددددا الحكددددام بعددددد تأسيسددددهم للدددددول، 

مددددن أجددددل إقامدددددة  التنددددافس فددددي الخددددالل الحميدددددة ومددددن أبرزهددددا إكددددرام العلمدددداء والتبددددرك بهددددم
  .2مراسم الشريعة كما يقول

يتبدددين اذن أن الحركددددة العلميددددة فددددي العهددددد الزيدددداني قدددد لقددددت رعايددددة مددددن أعلددددى هددددرم الحكددددم، 
عثمدددددان   واليفسدددددر ذلدددددك إال بشدددددغف السدددددلطة السياسدددددية أو أمدددددراء الدولدددددة بدددددالعلم، فقدددددد كدددددان

و حمددددو موسددددى بددددن يغمراسددددن فقيهددددا، وكددددان أبددددو تاشددددفين مهتمددددا بددددالفن والتشددددييد، وكددددان أبدددد
    .3الثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداني كاتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا وشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعرا

فهدددذا مؤسدددس الدولدددة يغمراسدددن بدددن زيدددان، بعدددد توطيدددده ألركدددان دولتددده، يتوجددده إلدددى مظددداهر 
واسددددتعمل مددددايورث الملددددك كمدددداال وجمدددداال فددددي هديدددده وسددددمته فانتخددددب الددددوزراء "أبهددددة الملددددك 

الدينيددددة،  فعبددددارة الكتدددداب تبددددين إهتمامدددده بددددالعلوم خاصددددة" والحجدددداب وانتقددددى القددددواد والكتدددداب
ذلدددددك أن وظيفدددددة الكتابدددددة وهدددددي مدددددن أرفدددددع الخطدددددط تحتددددداج إلدددددى إلمدددددام بمختلدددددف صدددددنوف 

وقدددددد كدددددان يغمراسدددددن علدددددى قددددددر كبيدددددر مدددددن محبدددددة العلدددددم، فكدددددان   .4األدب وأندددددواع الكدددددالم
كرامدددده، مددددن  يبددددذل جهددددودا معتبددددرة للبحددددث عددددن أي عددددالم يسددددمع بدددده ليسددددتقدمه إلددددى بالطدددده واو

 .5بدددددددن يخلدددددددف التنسدددددددي للقددددددددوم إلدددددددى تلمسدددددددان ذلدددددددك أنددددددده تنقدددددددل بنفسددددددده إلقنددددددداع إبدددددددراهيم
                                                             

  .96محمد بوشقيف، المرجع السابق،ص 1
  536-539ابن خلدون، المقدمة، ،صصعبد الرحمن  2
  690، ص9،ج9004عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزياني، موفم للنشر، الجزائر،  3
 . 551التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، ص 4
 . 593نفسه، ص 5
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أبدددددو إسدددددحاق، ولدددددد ونشدددددأ بتدددددنس، روى عدددددن عددددددة : إبدددددراهيم بدددددن يخلدددددف بدددددن عبدددددد السدددددالم
علمدددداء علددددى غددددرار إبددددن كحيلددددة وناصددددر الدددددين المشدددددالي، ارتحددددل إلددددى تددددونس والمشددددرق، 

يصدددددنف مدددددن   .1وأخدددددذ عدددددن الشدددددمس األصدددددبهاني وبددددددر الددددددين القرافدددددي، والسددددديف الحنفدددددي
لمدددددا دخلدددددت " وسدددددجلت المصددددادر العديدددددد مدددددن كراماتدددده مدددددن ذلدددددك أندددده قدددددال بددددين الصدددددلحاء 

مكدددة وطفدددت بالبيدددت ذكدددرت قولددده تعدددالى ومدددن دخلددده كدددان آمندددا فقلدددت فدددي نفسدددي تعارضدددت 
فسددددمعت   االقددددوال واختلفددددوا فددددي معنددددى األمددددن، فصددددرت أكددددرر وأقددددول آمنددددا آمنددددا مددددن مدددداذا؟

اسدددددددتقدمه . 2"ينصدددددددوتا خلدددددددف ظهدددددددري آمندددددددا مدددددددن الندددددددار يددددددداإبراهيم ثدددددددالث مدددددددرات أو مدددددددرت
ويبدددددو جليددددا أندددده لددددم يكددددن مددددن علمدددداء . 3يغمراسددددن، لبالطدددده ومنحدددده إقطاعددددات فددددي تيرشددددت

السددددالطين بدددددليل أندددده امتنددددع مددددرات عديدددددة رغددددم إلحدددداح يغمراسددددن عليدددده حسددددب روايددددة ابددددن 
ولدددم يدددزل للسدددلطان أبدددو يحيدددى يغمراسدددن يخطبددده للدددورود علدددى تلمسدددان وهدددو يمتندددع، " مدددريم 

نمددددا يدددددرد زائددددرا ويقددددديم  ،جلدددددس للتدددددريس بتلمسدددددان، وتتلمدددددذ "أشددددهرا ثدددددم ينصددددرف إلدددددى تددددنسواو
شددددرح "لدددده مؤلفددددات عدددددة، مددددن بينهددددا .  4علددددى يديدددده عدددددة علمدددداء مثددددل إبددددن الحدددداج العبدددددري

  .5"تقييددددددددددددددددددددددددددد علددددددددددددددددددددددددددى اإلرشدددددددددددددددددددددددددداد" فددددددددددددددددددددددددددي عشددددددددددددددددددددددددددرة أجددددددددددددددددددددددددددزاء و" التلقددددددددددددددددددددددددددين
ولدددددد : كمدددددا وفدددددد عليددددده العدددددالم سددددديدي محمدددددد بدددددن عبدددددد اهلل بدددددن داود بدددددن الخطددددداب الغدددددافقي

بمورسددددية، روى عددددن أبددددي عيسددددى بددددن أبددددي السددددداد وأبددددي بكددددر بددددن محددددرز وأبددددي بكددددر ونشددددأ 
اشدددددددتهر ببراعدددددددة الخدددددددط والكتابدددددددة، لددددددده مشددددددداركة فدددددددي الفقددددددده واألدب والشدددددددعر،   .6القرشدددددددي

، نتيجددددددة تدددددددهور األوضدددددداع السياسددددددية فددددددي األندددددددلس 7ارتحددددددل إلددددددى تلمسددددددان واسددددددتقر بهددددددا
الد المغدددددرب المدددددالذ بصدددددفة عامدددددة ومديندددددة مرسدددددية بصدددددفة خاصدددددة فقدددددد كاندددددت حواضدددددر بددددد

اآلمدددددن والمددددددريح فددددددي نفدددددس الوقددددددت وذلددددددك للعددددددروض المغريدددددة والسياسددددددة اإلنفتاحيددددددة التددددددي 
عددددالء شددددأن بالطدددداتهم بقامددددات  انتهجهددددا األمددددراء، الددددذي كددددان مددددن أولددددى أولويدددداتهم تتيددددين واو

                                                             
  21عادل نويهض،المرجع السابق، ص 1
  62أحمد بابا التنبكتي،المصدر السابق،ص 2
  594، صالتنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 3
  34، صإبن مريم،المصدر السابق   4
  21عادل نويهض، نفسه، ص 5
   194-193،  ، صص9ابن الخطيب، المصدر السابق، ج  6
  994 ،صالمصدر السابقإبن مريم، 7
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، مدددددن ذلدددددك اسدددددتقباله فدددددي الدددددبالط الزيددددداني وتوليددددده خطدددددة،  1علميدددددة، تمثدددددل شدددددهرة واسدددددعة
وكدددددان مرسددددال بليغدددددا وكاتبددددا مجيددددددا وشددددداعرا " قددددال عنددددده إبددددن خلددددددون . 2الكتابددددة ليغمراسدددددن

خاتمدددددة أهدددددل األدب والمبدددددرز فدددددي عصدددددره علدددددى سدددددائر " وقدددددال عنددددده التنسدددددي .  3"محسدددددنا
وقربدددددده مددددددن بسدددددداط العددددددز وأدندددددداه وجعلدددددده صدددددداحب القلددددددم األعلددددددى ومقددددددام إبددددددن ... الكتدددددداب

  . 4"خطددددددددددددددددددددددددددداب هددددددددددددددددددددددددددددذا فدددددددددددددددددددددددددددي العلددددددددددددددددددددددددددددم شددددددددددددددددددددددددددددهير
ونشددددأ بهددددا، درس الفقدددده  ھ392ولددددد بتلمسددددان سددددنة   :ق كمددددا أكددددرم أبددددو عبددددد اهلل ابددددن مددددرزو 

وأخدددددذ عدددددن عددددددة علمددددداء مدددددنهم أبدددددي زكريدددددا يحيدددددى بدددددن عصدددددفور العبددددددري، أبدددددي إسدددددحاق 
إبددددراهيم بددددن يخلددددف التنسددددي، أبددددي عبددددد اهلل الكفيددددف، أبددددي عبددددد اهلل المددددالقي، أبددددي عبددددد اهلل 

ريقددددددة ،اشددددددتهر إبددددددن مددددددرزوق بالتصددددددوف، وفددددددق الط5محمددددددد اللجددددددام، أبددددددي زيددددددد اليزناسددددددني
المدينيدددددة التددددددي تلقددددددى تعاليمهددددددا ومبادئهددددددا علددددددى يدددددد أبددددددي العبدددددداس أحمددددددد المغربددددددي، وأبددددددي 
محمددددد صددددالح، وقددددد سدددداعده علددددى التمددددرس فيدددده، موسددددوعيته فددددي الفقدددده والحددددديث، فكثددددرت 
جلسدددداته التدددددي كدددددان يتخدددددذ مددددن بيتددددده مقدددددرا لهدددددا، وكانددددت هدددددذه الجلسدددددات تحضدددددرها مختلدددددف 

جلسدددددة يحضدددددرها : د قسدددددم جلسددددداته إلدددددى شدددددقينشدددددرائح المجتمدددددع، وألن األفهدددددام تختلدددددف، فقددددد
عدددددددوام النددددددداس والعلمددددددداء والصدددددددلحاء ويكدددددددون طدددددددرح األفكدددددددار فيهدددددددا سدددددددهال يفهمددددددده العدددددددام 
والخدددددددداص، وجلسددددددددات أخددددددددرى خاصددددددددة للمريدددددددددين، وحتددددددددى النسدددددددداء خصددددددددص لهددددددددن مقددددددددرا 

حظدددددي إبدددددن مدددددرزوق بشدددددهرة واسدددددعة، فقدددددد كدددددان الرجدددددل األول فدددددي . 6لتعلددددديمهن التصدددددوف
صددددديا لزيارتددددده فدددددي مسدددددجده، بدددددل وأمدددددر أن يددددددفن بجانبددددده حتدددددى الدولدددددة الزيانيدددددة يتنقدددددل شخ

وكدددددان هدددددذا الفقيددددده أبدددددو عبدددددد اهلل مدددددن الصدددددلحاء " وصدددددفه إبدددددن مدددددريم قدددددائال . 7يندددددال بركتددددده
                                                             

،أوت، الجزائر، 6، عددمجلة األصالةرابح بونار، أبو بكر محمد بن داود كاتب يغمراسن بن زيان بتلمسان،  1
  96، ص5245

  994، صنفسهابن مريم، 2
  503،ص3العبر، جعبد الرحمن ابن خلدون،  3
  594،592تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، صالتنسي،  4
  519،ص 5، جيحيى بن خلدون،المصدرالسابق 5
ميالديين، دار الهدى،  56و59الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خالل القرنين السادس والسابع هجريين،  6

  593،594، ص9001الجزائر، 
  21نصر الدين بن داود،المرجع السابق، ص 7 
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  .2ودفدددددددددددن بالجدددددددددددامع األعظدددددددددددم ھ325تدددددددددددوفي سدددددددددددنة . 1"الزاهددددددددددددين والعلمددددددددددداء العددددددددددداملين
أحددددد أبددددرز كمددددا واصددددل خلفدددده أبددددو سددددعيد عثمددددان سياسددددة والددددده واحتفددددى بالعلمدددداء واسددددتقبل 

 .األدبددددددددددددددددددددددددددداء أندددددددددددددددددددددددددددذاك، وهدددددددددددددددددددددددددددو محمدددددددددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددددددددن خمددددددددددددددددددددددددددديس التلمسددددددددددددددددددددددددددداني
محمددددددد بددددددن خمدددددديس بددددددن عمددددددر بددددددن محمددددددد بددددددن عمددددددر بددددددن محمددددددد بددددددن خمدددددديس الحجددددددري 

لقدددددب أبدددددا عبدددددد اهلل ويعدددددرف بدددددابن خمددددديس، أديدددددب وشددددداعر لددددده مشددددداركة فدددددي : التلمسددددداني 
، ارتحددددل  3"قايمددددا علددددى صددددناعة العربيددددة واألصددددلين طبقددددة الوقددددت فددددي الشددددعر"عدددددة علددددوم، 

، وندددزل بتلمسدددان حيدددث تدددولى خطدددة الكتابدددة لددددى أبدددو عثمدددان 4ى سدددبتة لطلدددب العلدددم بهددداإلددد
لدددده العديددددد مددددن الدددددواوين الشددددعرية جمعهددددا . 6اشددددتهر بعلددددم السدددديمياء. 5سددددعيد بددددن يغمراسددددن

الدددددر النفدددديس فددددي شددددعر ابددددن خمدددديس، ولدددده " محمددددد بددددن إفالحضددددرمي فددددي كتدددداب بعنددددوان 
 : شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعر فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي تفضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديل الخمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء فيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 .معتقة خضراء لون الزبرجد... واشرب من مدامة حيدردع الخمر 

فددددر إلددددى غرناطددددة،  .7ويتضددددح مددددن هددددذا الشددددعر أن ابددددن خمدددديس كددددان مددددن شددددعراء المجددددون 
، وقتددددل يدددددوم عيددددد الفطدددددر مددددن سدددددنة ھ406واسددددتقبله بهددددا الدددددوزير إبددددن الحكددددديم وذلددددك سدددددنة 

  .8وذلددددددددددددددددددددددددك إثددددددددددددددددددددددددر مقتددددددددددددددددددددددددل صددددددددددددددددددددددددديقه الددددددددددددددددددددددددوزير ھ402
األول، محبدددددا للعلدددددم حيدددددث وفدددددد إليددددده العدددددالمين هدددددذا وقدددددد كدددددان األميدددددر أبدددددو حمدددددو موسدددددى 

 .الجليلدددددددددددددددددددددددددددددددين إبندددددددددددددددددددددددددددددددي اإلمدددددددددددددددددددددددددددددددام أبدددددددددددددددددددددددددددددددو زيدددددددددددددددددددددددددددددددد وأبدددددددددددددددددددددددددددددددو موسدددددددددددددددددددددددددددددددى
وسددددددار خلفدددددده أبددددددو تاشددددددفين علددددددى نهجدددددده، حيددددددث كثددددددرت المجددددددالس العلميددددددة فددددددي عهددددددده، 
وماذلدددددددك إال دليدددددددل علدددددددى الحركيدددددددة العلميدددددددة المفعمدددددددة بمظددددددداهر اإلهتمدددددددام واإلجدددددددالل مدددددددن 

                                                             
  993، صالمصدر السابقابن مريم، 1
  519،ص5يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج 2
  192-192،ص9ابن الخطيب،المصدر السابق، ج 3
المقري، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ،تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد الحفيظ شلبي،  4

 . 924، ص9، ج5242مطبعة فضالة، المغرب، 
   192ابن الخطيب،نفسه،ص 5
  511، ص يحي بن خلدون، نفسه 6
  92،92ابن القاضي،المصدر السابق،ص 7
  .139، صالمصدر السابقابن الخطيب،  8
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إن دلددددت علددددى شدددديي فإنمددددا تدددددل علددددى أن طددددرف هددددذا األميددددر، ورودى لنددددا التنسددددي حادثددددة 
العلدددددم احتدددددل المرتبدددددة األولدددددى فدددددي سدددددلم أولويدددددات أبدددددو تاشدددددفين، حيدددددث قصدددددد الفقيددددده أبدددددو 
العبددددداس أحمدددددد بدددددن عمدددددران البجدددددائي تلمسدددددان، فددددددخل المدرسدددددة القديمدددددة فألفددددداهم يتناقشدددددون 
حددددول مسددددألة فأجددددابهم عنهددددا، ممددددا حددددذا بددددأبو زيددددد بإدخالدددده علددددى أبددددو تاشددددفين وعرفدددده عليدددده 

،ووفددددددد عليدددددده العددددددالم أبددددددو موسددددددى عمددددددران  1دينددددددار ذهبيددددددة وسدددددددد ديندددددده 900هدددددددى لدددددده فأ
 المشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأكرم نزلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

عددددالم وفقيدددده وصددددالح، ولددددد فددددي بددددالد زواوة، درس علددددى يددددد : أبددددو موسددددى عمددددران المشدددددالي
عدددددة شدددديوخ مثددددل أبددددي علددددي ناصددددر الدددددين، كمددددا تتلمددددذ عليدددده ثلددددة مددددن العلمدددداء علددددى غددددرار 

أبدددددو بركدددددات البددددداروني، أبدددددو عثمدددددان العقبددددداني، وفدددددد إلدددددى أبدددددو العبددددداس أحمدددددد المشدددددوش، 
لددددددم يكددددددن فددددددي " قددددددال عندددددده يحيددددددى بددددددن خلدددددددون فددددددي بغيتدددددده . تلمسددددددان أيددددددام أبددددددي تاشددددددفين

معاصددددددريه أحدددددددد مثلدددددده علمدددددددا بمددددددذهب مالدددددددك وحفظددددددا ألقدددددددوال أصددددددحابه وعرفاندددددددا بندددددددوازل 
ھ411،تددددوفي سددددنة "األحكددددام وصددددوابا فددددي الفتيددددا

فددددنن العددددالم المت" وقددددال عندددده التنسددددي    .2
 ."الجماعدددددددددة، أبدددددددددو موسدددددددددى عمدددددددددران المشددددددددددالي أعدددددددددرف أهدددددددددل عصدددددددددره بمدددددددددذهب مالدددددددددك

ولدددده مددددن النثددددر " وقددددد كددددان السددددلطان أبددددو حمددددو موسددددى الثدددداني علددددى قدددددر كبيددددر مددددن العلددددم 
الرائددددق والشددددعر الفددددائق ماارتفعددددت صددددنعته مددددن بالغددددة الملددددوك ومددددن العلددددم العقلددددي والنقلددددي 

لم وأهلدددده فددددأمر يقصددددر اللسددددان عددددن اإلجابددددة وأمددددا إعتندددداؤه بددددالع." 3"مدددداجال نددددوره عددددن الدددددنيا
وقدددددد حدددددرص أبدددددو حمدددددو علدددددى إكدددددرام أهدددددل العلدددددم فقدددددد اسدددددتقبل العدددددالم أبدددددو عبدددددد اهلل . 4"بددددده

 . الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريف التلمسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداني
محمددددد بددددن أحمددددد بددددن علددددي بددددن يحيددددى بددددن علددددي بددددن محمددددد بددددن القاسددددم بددددن محمددددود بددددن 

الحسددددن  ميمددددون بددددن علددددي بددددن عبددددد اهلل بددددن عمددددر بددددن إدريددددس بددددن عبددددد اهلل بددددن حسددددن بددددن
لقددددب بالشددددريف التلمسدددداني،ولد ونشأبتلمسددددان، تتلمددددذ علددددى عدددددة :بددددن علددددي بددددن أبددددي طالددددب

شدددديوخ مثددددل إبنددددي اإلمددددام وأبددددي عبددددد اهلل بددددن هديددددة وعبددددد اهلل المجاصددددي والقاضددددي التميمددددي 

                                                             
  519تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، صالتنسي،  1
  540، ص5يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج 2
  535، صتاريخ بني زيان ملوك تلمسانسي،التن 3
  542نفسه، ص  4
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بدددددن أبدددددي الندددددور، ارتحدددددل  وأبدددددي عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن محمدددددد البددددداروني وعمدددددران المشددددددالي واو
لدددددى يدددددد إبدددددن عبدددددد السدددددالم التونسدددددي، تدددددولى التددددددريس وتتلمدددددذ ع ھ410إلدددددى تدددددونس سدددددنة 

بتلمسدددددددان وبلدددددددغ درجدددددددة اإلجتهددددددداد، وبعدددددددد سددددددديطرة أبدددددددو عندددددددان المريندددددددي علدددددددى تلمسدددددددان، 
اصدددطحبه إلدددى فددداس وضدددمه لمجلدددس بالطددده، غيدددر أنددده لدددم يتدددأقلم مدددع األجدددواء فسدددجنه ثدددم 

، وبعددددد إحيدددداء أبددددو حمددددو موسددددى للدولددددة اسددددتدعاه وزوجدددده ابنتدددده ھ413أطلددددق سددددراحه سددددنة 
ھ445ندددددددى لددددددده المدرسدددددددة اليعقوبيدددددددة، فتصدددددددددى للتددددددددريس بهدددددددا حتدددددددى وفاتددددددده سددددددددنة وب

1.  
كمددددا تضددددمن كتابدددده واسددددطة السددددلوك فددددي سياسددددة الملددددوك وصددددايا عديدددددة إلبندددده علددددى إكددددرام 
أهددددل العلددددم وحسدددددن اختيددددار الفقهددددداء نستحضددددر مقتطفددددات منهدددددا، حيددددث يقدددددول فددددي إحدددددداها 

كددددرام العلمدددداء والصددددالحين يددددابني عليددددك بددددالجود واإليثددددار وخصوصددددا لعبدددداد اهلل األ" خيددددار واو
ثددددم الفقهدددداء ألنهددددم "، ويقددددول فددددي وصددددية أخددددرى 2"والتحريددددرات للمددددرابطين وشددددد معددددالم العلددددم

مصدددددابيح الددددددين وبهدددددم إقتدددددداء المسدددددلمين، بهدددددم تقدددددام الشدددددرائع وتسدددددد الدددددذرائع ويعتصدددددم بهدددددم 
مددددددن األهددددددواء والبدددددددع ويعتددددددز بهددددددم اإلسددددددالم ويرتفددددددع ألنهددددددم ورثددددددة األنبيدددددداء وهددددددم أعدددددددالم 

يددددددابني وأمددددددا " ، ويحددددددث فددددددي وصددددددية أخددددددرى بضددددددرورة حسددددددن إختيددددددار الفقهدددددداء 3"اإلقتددددددداء
فقهدددددداؤك فلتتخيددددددر لنفسددددددك فقيهددددددا عالمددددددا نبيهددددددا موسددددددوما بالصددددددالح سددددددالكا طددددددرق الرشدددددداد 
والفددددالح، يرشددددد إلددددى الهدددددى ويهدددددي إلددددى الرشدددداد ويسدددددد األمددددور ويددددأمر بالسددددداد ليبددددين لددددك 

ل وتدعددده مدددن الحدددرام ومدددا تقدددف عندددك مدددن ماأشدددكل عليدددك مدددن األحكدددام وماتأتيددده مدددن الحدددال
األمدددددور الشدددددرعية التدددددي هدددددي قدددددوام الملدددددك والرعيدددددة، ومايصدددددلح لدددددك مدددددن األمدددددور الدنيويدددددة 

  .4"واألخروية ويتخولك بالموعظة ويذكرك أحوال اآلخرة ولينبهك من سنة الغفلة

 : الفكددددددددددددددددددددددددددددر التدددددددددددددددددددددددددددداريخي عنددددددددددددددددددددددددددددد أبددددددددددددددددددددددددددددو حمددددددددددددددددددددددددددددو موسددددددددددددددددددددددددددددى الزيدددددددددددددددددددددددددددداني
طالعددددا تميددددز السددددلطان الزيدددداني أبددددو حمددددو موسددددى  الثدددداني بشخضددددية علميددددة، لدددديس رعايددددة واو

نمددددا ممارسددددة أيضددددا، حيدددددث تجلددددى ذلددددك فددددي تصدددددنيفه لكتدددداب واسددددطة السددددلوك فدددددي  فقددددط واو
سياسددددة الملددددوك، الددددذي ألفدددده إلبندددده حتددددى يكددددون نبراسددددا ودلدددديال يهتدددددى بدددده فددددي تسددددييره لدفددددة 
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لدددددى  الحكددددم، وهددددذا إن دل علددددى شدددديي فإنمددددا يدددددل علددددى الفكددددر التدددداريخي والنزعددددة التاريخيددددة
بدددددليل أننددددا رصدددددنا العديددددد مددددن الوصددددايا التددددي أدرجهددددا فددددي واسددددطته حددددول . 1هددددذا السددددلطان

ضددددددرورة حسددددددن إختيددددددار الكتدددددداب الددددددذين يتولددددددون مهمددددددة تدددددددوين تدددددداريخ اللحظددددددة أو الددددددزمن 
الددددددراهن، أي مددددددايجري مددددددن أحددددددداث سياسددددددية وعسددددددكرية لألميددددددر، خاصددددددة الشددددددهيرة منهددددددا 

  ق أسدددددلوب أدبددددي يراعدددددي األلفددددداظ المنمقدددددةوالتددددي يكدددددون فيهدددددا انتصدددددار لألميددددر، وذلدددددك وفددددد
وأمدددددا كتابدددددك فلتتخيدددددر مدددددنهم لسدددددرك " فيقدددددول فدددددي إحددددددى وصددددداياه، . 2والمحسدددددنات البديعيدددددة

كاتبدددا مدددن وجدددوه بلددددك موفيدددا لغرضدددك ومقصددددك فصددديح اللسدددان جدددري الجندددان بليدددغ البيدددان 
عارفدددددا بددددداآلداب سدددددالكا طدددددرق الصدددددواب بدددددارع الخدددددط حسدددددن الضدددددبط عالمدددددا بالحدددددل والدددددربط 

مدددددا لألسدددددرار متحليدددددا بحلدددددى الوقدددددار، ذاعقدددددل وافدددددر وفهدددددم حاضدددددر وذهدددددن ثاقدددددب وفكدددددر كات
صدددددائب، حلدددددو الشدددددمائل موسدددددوما بالفضدددددائل، جميدددددل الهيئدددددة واللبددددداس، ألن الكاتدددددب عندددددوان 
المملكدددددددة وبددددددده تتبدددددددين األمدددددددور المشدددددددتبكة، ومدددددددن كتابدددددددك يسدددددددتدل علدددددددى عقلدددددددك ويعتدددددددرف 

ة الكتابدددة التدددي صدددنفها أبدددو يتبدددين مدددن هدددذا الدددنص مقددددار أهميدددة خطددد .3"بمعرفتدددك وفضدددلك
حمددددو مددددن أهددددم خطددددط الدولددددة، فوضددددع لمتوليهددددا شددددروطا التتددددوفر إال فددددي القلددددة القليلددددة مددددن 
أهددددددل العلددددددم، فضددددددروري للكاتددددددب أن يكددددددون مددددددن أهددددددل البلددددددد حتددددددى يحفددددددظ أسددددددرار الدولددددددة، 
فيكدددون متمتعددددا بقدددددر كبيدددر مددددن الددددوالء للدولدددة والسددددلطان، كمددددا يجدددب عليدددده أن يكددددون فطنددددا 

ده السدددددلطان فدددددي أمدددددوره التدددددي يوكلددددده بكتابتهدددددا، متحكمدددددا فدددددي اللغدددددة العربيدددددة، ليددددددرك مايريددددد
 . ومختلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف الخطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوط العربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

فددددددأول مددددددن يدددددددخل عليددددددك كاتبددددددك "وربددددددط أبددددددو حمددددددو صددددددالح السددددددلطان بصددددددالح الكاتددددددب 
ووزيدددددرك، إذ بهمدددددا صدددددالحك وتددددددبيرك، وذلدددددك أهدددددم ماتبتددددددي بددددده مدددددن أمدددددرك لتلقدددددي إلدددددى 

   .4"لكتدددددب الدددددواردة مدددددن أقطدددددارك وأمصددددداركالكاتدددددب مددددداأردت مدددددن سدددددرك ويعدددددرض عليدددددك ا
ذا رأيددددت كاتددددب " ويعددددد حفددددظ السددددر مددددن أهددددم الشددددروط التددددي أكددددد عليهددددا أبددددو حمددددو  يددددابني واو

سددددددرك كثيددددددر األلفددددددة للندددددداس، طويددددددل اللسددددددان اليرجددددددع إلددددددى قيدددددداس، اليددددددتحفظ فددددددي كالمدددددده 
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واليكددددف لسددددانه فددددي جلوسدددده وقيامدددده ويزخددددرف لددددك أمددددورا يددددرى أندددده ينفعددددك بهددددا وهددددي ممددددا 
ومدددددن اليحدددددافظ علدددددى دينددددده فدددددال  تضدددددر الغيدددددر بسدددددببها، فهدددددذا غيدددددر محدددددافظ علدددددى دينددددده،

ذا رأيدددددت وزيدددددرك أو جليسددددددك  يحدددددافظ علدددددى سدددددرك، فكيدددددف تشددددداركه فددددددي أمدددددورك، يدددددابني واو
يمدددددح كاتددددب سددددرك فددددي الغيبددددة والحضددددور ويظهددددر محبتدددده للجلسدددداء والجمهددددور، فددددتعلم أن 

   .1"كاتبدددددددددددددك يدددددددددددددذيع لددددددددددددده األسدددددددددددددرار ويفاوضددددددددددددده فيمدددددددددددددا يلقدددددددددددددي إليددددددددددددده مدددددددددددددن األخبدددددددددددددار
حمدددددو علدددددى كتابدددددة التددددداريخ، هدددددو أمدددددره لكاتدددددب سدددددره ويظهدددددر أيضدددددا إهتمدددددام وتشدددددجيع أبدددددو  

يحيدددددى بدددددن، خلددددددون بتدددددأليف كتددددداب يسدددددجل فيددددده أخبدددددار قبيدددددل بندددددي عبدددددد الدددددواد واألحدددددداث 
السياسددددية، وأمجدددداده وبطوالتدددده، فجدددداء كتدددداب بغيددددة الددددرواد فددددي ذكددددر الملددددوك مددددن بنددددي عبددددد 

د الدددواد، الدددواد الدددذي قسدددمه إلدددى ثالثدددة أقسدددام، ذكدددر فدددي األول منددده التعريدددف بقبيدددل بندددي عبددد
والثدددددداني خصصددددددده لدددددددذكر الملدددددددوك مدددددددن بندددددددي عبدددددددد الدددددددواد والثالدددددددث خددددددداص بمدددددددوثر أميدددددددر 
المسددددلمين أبددددو حمددددو الثدددداني، ورغددددم أندددده عددددانى مددددن قلددددة المعلومددددات والوثددددائق، إال أندددده لددددم 

وكندددت ممدددن يدددأمره أعلدددى اهلل مقامددده بدددذلك فأهددداوي علمدددا " يسدددتطع رفدددض طلبددده كمدددا يقدددول 
نطبدددداع وضددددعف المنقلددددة واإلضددددطالع، ثددددم رأيددددت بمددددا عندددددي مددددن قصددددور البدددداع، وعدددددم اإل

أن امتثددددال أمددددره العزيددددز علددددي فددددرض وأن طاعتدددده مددددن طاعددددة اهلل ورسددددوله بعددددض فانتدددددبت 
   .2"سدددددطرا بهدددددذه القدددددوافي واألسدددددجاع إلمدددددالء هدددددذا الكتددددداب راكبدددددا فيددددده لرضددددداه األخطدددددار وم

 : الفكددددددددددددددددددددددددددددددددددر التدددددددددددددددددددددددددددددددددداريخي مددددددددددددددددددددددددددددددددددن خددددددددددددددددددددددددددددددددددالل واسددددددددددددددددددددددددددددددددددطة السدددددددددددددددددددددددددددددددددددلوك
ياسددددي، ووصددددايا الحكددددم، والقواعددددد المشددددترط اإللتددددزام يندددددرج هددددذا الكتدددداب ضددددمن األدب الس

بهددددا مددددن طددددرف األمددددراء والملددددوك، أو بعبددددارة أخددددرى أخالقيددددات الحكددددم، حيددددث تضددددمن هددددذا 
الكتددددداب الكثيدددددر مدددددن الشدددددواهد التاريخيدددددة التدددددي قددددددمها أبدددددو حمدددددو كأمثلدددددة مدعمدددددة وشدددددواهد 

ي يكتسدددددي قيمدددددة واقعيدددددة علدددددى القواعدددددد التربويدددددة واألخالقيدددددة التدددددي ضدددددمنها كتابددددده، وبالتدددددال
تاريخيدددددة كبيدددددرة، حيدددددث استشدددددهد بقصدددددص عددددددة مدددددن الفدددددرس والخلفددددداء الراشددددددين واألمدددددويين 

 :فالعباسيين وغيرهم، كما هو موضح في الرسم البياني

 الفترة الزمنية القصة
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 ماقبل اإلسالم قصة أخت ملك الخزر
 العهد الزياني إحياء أبو حمو موسى الثاني للدولة

 العهد العباسي األوالد قصة األصمعي مع  أحد
 العهد  األموي قصة عمر بن عبد العزيز مع غالمه

 ماقبل اإلسالم قصة رجل من  عباد  بني إسرائيل
 العهد العباسي قصة المأمون مع شاعره

قصددددة أبددددو جعفددددر المنصددددور مددددع ابددددن أبددددي 
 ذيب ومالك  بن أنس وابن  سمعان

 العهد العباسي

وتوليتدددددددده قصددددددددة عبددددددددد الملددددددددك بددددددددن مددددددددروان 
 للحجاج بن يوسف الثقفي

 العهد األموي

 العهد العباسي قصة األمين
 العهد الفارسي قصة سابور ووزيره مع ملك الروم
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يتبدددددين مدددددن خدددددالل هدددددذا المخطدددددط البيددددداني أن أبدددددو حمدددددو موسدددددى الثددددداني حددددداول جاهددددددا أن 
العددددددددل، يظهدددددددر ذلدددددددك فدددددددي استشدددددددهاده بعشدددددددرة  يؤسدددددددس لممارسدددددددة سياسدددددددية قائمدددددددة علدددددددى 

قصددددص معظمهددددا عددددن عمددددر بددددن الخطدددداب رضددددي اهلل عندددده،تليها قصددددص فددددي فتددددرة ماقبددددل 
ن كنددددا اسددددتطعنا إسددددتجالء فتددددرات بعضددددها غيددددر أن األخددددرى مجهولددددة تمامددددا مددددن  اإلسددددالم واو
التدددأريخ الزمندددي ممدددا حدددذا بندددا بتصدددنيفها فدددي فتدددرة ماقبدددل اإلسدددالم منهدددا قصدددة يوسدددف عليددده 

م وقصدددة أحددددد عبددداد بنددددي إسدددرائيل، تليهددددا فدددي المرتبددددة الثالثدددة استشددددهادات مدددن العهددددد السدددال
األمددددوي بلغددددت أربددددع قصددددص،تليها فددددي المرتبددددة الرابعددددة استشددددهادات مددددن التدددداريخ الفارسددددي 
ن كدددددان هدددددذا العهدددددد يصدددددنف ضدددددمن فتددددددرة ماقبدددددل اإلسدددددالم إال أن وضدددددوح فترتددددده جعلنددددددا  واو

 .نخصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده إحصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتقل
 :د أبي حمو الثاني التأريخ بالشعر عن

تميددددز أبددددو حمددددو الثدددداني بنزعددددة تأريخيددددة محظددددة ميزتدددده عددددن سددددلفه وخلفدددده مددددن أمددددراء بنددددي  
زيدددان، فدددإذا كدددانوا قدددد شدددجعوا الحركدددة العلميدددة وكتابدددة التددداريخ، فدددإن أبدددو حمدددو الثددداني زيدددادة 
عددددن هددددذا، قددددد كتددددب التدددداريخ، أو لنسددددمه تدددداريخ اللحظددددة أي الوقددددائع التددددي مددددرت بدددده، وذلددددك 

أدبدددددي شدددددعري محدددددظ، حيدددددث احدددددتفظ لندددددا صددددداحب زهدددددر البسدددددتان بعددددددة قصدددددائد  وفدددددق نمدددددط
 . نظمهددددددددددا أبددددددددددو حمددددددددددو الثدددددددددداني تضددددددددددم بددددددددددين صدددددددددددورها وعجوزهددددددددددا أحددددددددددداث تاريخيددددددددددة

القصددددديدة األولدددددى نظمهدددددا أبدددددو حمدددددو ألبيددددده عبدددددر لددددده فيهدددددا عدددددن شدددددوقه لددددده، كمدددددا ضدددددمنها 
فددددنظم قصدددديدة "بعددددض األحددددداث التددددي جددددرت معدددده كمددددا بددددين ذلددددك صدددداحب زهددددر البسددددتان، 

يعبدددر بهدددا عدددن شدددرح الحدددال ومالقيددده مدددن الشدددوق لألهدددل والوالدددد والولدددد والمدددال، وبعدددث بهدددا 
ويعرفدددده فيهددددا رسددددوم األطددددالل ويددددذكر فددددراق  إلددددى أبيدددده وهددددو بفدددداس، يؤنسدددده بهددددا أي إيندددداس

 .1"أحبتددددددددددددددده وماآلدددددددددددددددت إليددددددددددددددده الحدددددددددددددددال، وفيهدددددددددددددددا إشدددددددددددددددارات إلدددددددددددددددى حلولددددددددددددددده بدددددددددددددددبالده
     :إشارات تاريخيةبيت نذكر مما أورده فيها من  13القصيدة تتكون من 

 ل  صَ ن  م  ال  ب   ب  ار  ضَ  ث  ي  لَ  ل  كت  ن  م      ا    نَ ب   ةت قَ د  ح  مت  اد  الوَ  د  ب  عَ  يلت ب  قَ وَ            

 يل  ز  ن  ي مَ ن  د  يت  رَ ه  الدك  لك عَ  لَ اَل ي  ى     لَ رَ السك  و  اط  وَ ا نَ ب   ر  س   ر  ام  عَ  لَ ج  انَ يَ         
                                                             

، 9055زهر البستان في دولة بني زيان،تحقيق عبد الحميد حاجيات،عالم المعرفة،الجزائر، مؤلف مجهول، 1
  94ص
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دددددددنَ ايَ        دددددددعت  د  َقددددددد           م  كتدددددددار  دَ  عَ ا َمدددددددَندددددددارت دَ  ر  ام  َعددددددد لَ ج  ددددددد ت  رَ م  دددددددبَ  ن  م    .1ل  َظدددددددن  حَ ال  ب  ا نَ د  ع 
قصدددددديدة فريدددددددة ضددددددمنها جملدددددة ماقلندددددداه بددددددين فيهددددددا شددددددرح حركاتدددددده " القصددددديدة الثانيددددددة هددددددي 

بيدددددددت ضدددددددمنها بعدددددددض األحدددددددداث 505تتكدددددددون مدددددددن .  2"السدددددددعيدة ومبددددددددأ الحدددددددال ومنتهددددددداه
   :التاريخية

دددددددطَ قَ       دددددددنَ مَ ال  ب   و  َأ ف  لخت ا  ب ددددددد الَ الفتددددددد ابت َجدددددددتت                اَمدددددددنَ او  وَ  ص  الَ ق  ال  ي ب ددددددداف  َيدددددددالفَ  تت ع   م  اس 
ددددددخت وَ      ددددددا بَ دَ َفددددددد  ي فَ اف  َيددددددالفَ  تت ض   يز  الَ  اكَ ذَ  ذ  إ   رت ب  َصددددددل  اَ ى وَ َلددددددالعت  ب  َلددددددطَ ل                د  َفددددددد  فَ  دَ ع 
ددددنَ  بت اق ددددرَ نت               ىَ وَ َطددددل  اَ وَ  ب  د  ى الَجددددَلددددا عَ َنددددت  ب   ة  َلددددي  لَ  م  َكددددوَ      ددددل  اَ  مَ ج  ددددي لَ ف دددد ح  ب  صت  م  ات  َعدددد ل  ي 
دددددجت وَ      ددددددبَ  ةَ دَ ل دددددي بَ اف  َيددددددالفَ  ت  ب  ددددددو  طت وَ                      ة  دَ ل دددددبَ  دَ ع   ماغ  َبددددددوَ  اع  َبددددد لَ ا كتدددددديَهدددددف   تت ع 

ددددددج  وَ      ددددددوَ الطك  وع  بتددددددالرك  لَ اَل ط ددددددَأ تت ر  كك ذَ تَدددددد        ي ع  ام  دَ َمدددددد ت  اَضددددددفَ  اب  الددددددزك  ض  ر  أل َ  تت ئ     .3ماس 
وكددددان األميددددر أبددددي زيددددان محمددددد بددددن أبددددي حمددددو علددددى قدددددر كبيددددر مددددن العلددددم، فقددددد أمضددددى 
شددددبيبته فددددي طلددددب العلدددددم وكددددان نسدددداخا أيضدددددال حيددددث نسددددخ عدددددة نسدددددخ مددددن القددددرآن الكدددددريم 
وصددددددحيح البخدددددداري وكتدددددداب الشددددددفاء، وكانددددددت لدددددده خزانددددددة كتددددددب، كمددددددا نستشددددددف مددددددن قددددددول 

امع األعظدددددم بتلمسدددددان، التنسدددددي أنددددده وضدددددع هدددددذه النسدددددخ فدددددي خزانتددددده الواقعدددددة بجاندددددب الجددددد
ويبدددددو أنهددددا كانددددت وقفددددا لخدمددددة طلبددددة العلددددم، كددددل هددددذا جعددددل الحركددددة العلميددددة مزدهددددرة فددددي 

فالحددددددت للعلددددددم فددددددي أيامدددددده شددددددموس، " عهددددددده، فكثددددددرت المندددددداظرات العلميددددددة والمحاضددددددرات 
أبددددي زيددددان بالتدددداريخ، تلددددك  اهتمددددامويظهددددر  . 4"وارتاحددددت لإلسددددتغراق فيدددده نفددددوس بعددددد نفددددوس

مهدددددا، والتدددددي تبدددددين نمدددددط التدددددأريخ بالقصددددديدة، ولعدددددل أبرزهدددددا تلدددددك التدددددي القصدددددائد التدددددي نظ
نظمهدددددا فدددددي مددددددح السدددددلطان المملدددددوكي الظددددداهر برقدددددوق والتدددددي يظهدددددر مدددددن خدددددالل أبياتهدددددا 

   : 11و 16، إشارات تاريخية نتناول بعضها، فمثال يقول في البيتين 33ال

                                                             
  92-94مجهول،زهر البستان ، صص 1
   69نفسه ، ص  2
  66-69، صص،نفسه 3
  955التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ، ص  4
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 ولت صت وت  ول  ست الرك  وَ ح  نَ  ه  ب   م  هت لَ فَ                     ه  ى ب  صَ ق  األَ  بت ر  غ  المَ  جك حت يَ  كت ل  مَ   
 . 1يلت ب  سَ  افت خَ يَ  الَ فَ  اف  خَ المَ  لَ بت ست                           نَ م  أَوَ  امت نَ األَ  امَ نَ  ه  ب   كت ل  مَ   

حيث يدل هذين البيتين على استقرار األوضاع السياسية في عهده وأن طريق الحج مؤمن 
 . بيت اهلل الحرام للرعية حتى يزورو

 :12ويقول في البيت 
 2يلت م  تَ  اهت وَ ى هَ لَ إ   وب  لت القت  نَ م  وَ        ي   د  ج  ن  مت وَ  يم  ر  ي الكَ خ  َأي وَ د  ع  اسَ يَ     

يدل هذا البيت على العالقة السلمية التي ربطت الدولة الزيانية بدولة المماليك البرجية في  
 .مصر

ونفق في " حركة أدبية نشيطة، وصفها لنا التنسي فقال كما عرف عهد أبي مالك عبد الواحد 
أيامه سوق األدب وجاء بنوه إلى بابه ينسلون من كل حدب، فينقلبون بجر الحقائب ظافرين 

نستشف من ذلك أن البالط الزياني كان حافال باألدباء والشعراء الذين .  3"بجزيل الرغائب
وبرز في عهده أيضا نمط التأريخ بالقصيدة،  كانت تبذل لهم األموال والعطايا الستقطابهم،

حيث نقل لنا التنسي قصيدة من نظم أبي الحسن علي العشاب الفاسي، يهني فيها أبي مالك 
بيت، يقول في آخر أربع أبيات 15عبد الواحد على فتح الجزائر، حيث تتكون القصيدة من 

    :منها

دددددددددددددعَ  يالَ و  َمددددددددددددد   دددددددددددددوَ ل  اَ  دت ب  دددددددددددددتَ اع   د  اح  ددددددددددددد د  م   دت قكدددددددددددددوَ تَ تَ  ة  َمدددددددددددددز  عَ وَ  لت ذت ى تَدددددددددددددَبدددددددددددددظ  ب          ىَ دَ الع 
      د  عَ س  َأ بت اك  وَ كَ ل  اَ وَ  فت اص  وَ العَ  كَ لَ وَ            بت اض  وَ قَ  تت الَ ض  ع  ي المت ال  يَ اللك  كَ لَ فَ   

 فدر  يَ  ب  ط  خَ ى وَ ل  ج  تت  ة  طَ غ  ضَ  ن  م              هت لَ  م  كَ فَ  ين  ن  م  ؤ  مت ل  اَ  يرت م  َأ رت كت اش  فَ    

  4دسَ الحت ى وَ دَ الع   ه  ت  زَ ع  ل   ت  لَ ذت                  هت نت س  حت  كَ وقت رت ا يَ حل ت  فَ  هت تت ئ  نك هَ   

                                                             
    991التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ، ص1
  994، ص نفسه 2
  963، صنفسه 3
  910التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ، ص 4
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،حيددددث نستشددددف مددددن هددددذه األبيددددات أن أبددددي مالددددك عبددددد الواحددددد قددددد كانددددت لدددده قددددوة عسددددكرية 
 . اليسدددددتهان بهدددددا، فتحدددددت لددددده المجدددددال لتوسددددديع نفدددددوذه فدددددي الجهدددددة الشدددددرقية للدولدددددة الزيانيدددددة

ن لددددم تفصددددح لنددددا المصددددادر عددددن حركددددة علميددددة فددددي عهددددد أبددددي عبددددد اهلل محمددددد المدددددعو  واو
بدددددددابن الحمدددددددراء، إال أن التنسدددددددي أورد لندددددددا قصددددددديدة لمجهدددددددول تبدددددددين بحدددددددق نهدددددددج التدددددددأريخ 

تتكدددون هددددذه القصددديدة مددددت مددددن   .بالقصددديدة، حيددددث أباندددت عددددن حقدددائق تاريخيددددة فدددي عهددددده
بدددددن أبيدددددات تضدددددمنت الحدددددديث عدددددن الرخددددداء الدددددذي عرفتددددده الدولدددددة الزيانيدددددة فدددددي عهدددددد ا 50

  :الحمددددددددددددددددددددددددددددددددددراء، وممددددددددددددددددددددددددددددددددددا جدددددددددددددددددددددددددددددددددداء فيهددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 بار  شَ المَ ب   ت  رَ شك بت اء مَ ظ   ورَ رت ست         ب  ر  غ  المَ  د  الَ ب   ت  رك ست  د  قَ ي لَ ر  م  عت لَ    

  ب  از  عَ ب   َس ي  لَ  َض و  الرَ  نك َأ ثت دت ح  يَ         دائ  رَ  ب  ص  الخَ  ع  تَ ر  مَ  ن  ا م  هَ ست ن  أت وَ    

دددددددتَ اس   د  َقددددددد    دددددددب   ت  َعدددددددمَ ل  َأ وق  رت شدددددددا مدددددددن بتدددددددوَ    هددددددداوحَ رت ي وَ ان  َمددددددداألَ  يدددددددحَ ر   ت  رَ عَ ش     .1ائبحَ السك
 

وبدددددالرغم مدددددن اضدددددطراب األوضددددداع السياسدددددية فدددددي عهدددددد أبدددددي العبددددداس أحمدددددد العاقدددددل،     
كرامددددده للعلمددددداء،  إال أن الحركدددددة العلميدددددة عرفدددددت انتعاشدددددا نسدددددبيا، بفضدددددل اهتمامددددده بدددددالعلم واو

وبنائدددده مدرسددددة لدددده  يددددنهض دلدددديال علددددى ذلددددك إكرامدددده للعددددالم أبددددو علددددي الحسددددن بددددن مخلددددوف
   .2وتخصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديص األوقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداف لهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

، رعايتددددده للعلمددددداء، حيدددددث ظهدددددر فدددددي عهدددددده المدددددؤرخ (246-233)  ونجدددددد فتدددددرة المتوكدددددل،
أبددددي عبددددد اهلل التنسددددي، الددددذي حظددددي بمكاندددده عاليددددة فددددي بالطدددده، ممددددا حددددذا بدددده إلددددى تددددأليف 

 .3كتاب نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان إعترافا بالجميل

 هل أفسد العلم كثرة البنيان؟ :المؤسسات التعليميةتشار ان: ثالثا

 : المساجد   

                                                             
 .  919، ص نفسه1
  912، صنفسه 2
  54التنسي، تاريخ دولة األدارسة، ص 3
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مثكددددل المسددددجد علددددى مددددرك التدددداريخ مكانددددا للعبددددادة والتعلدددديم فكانددددت العنايددددة بدددده ظدددداهرة بددددارزة  
وممارسدددددة  1فدددددي التددددداريخ اإلسدددددالمي اعتبدددددارا لمكانتددددده كمقدددددر يلتقدددددي فيددددده المسدددددلمون للصدددددالة

وخددددددالل العهدددددد الزيدددددداني اضددددددطلعت بدددددددور ثقددددددافي , 2مختلدددددف النشدددددداطات العلميددددددة والثقافيددددددة
وعلمددددي كبيددددر ماجعددددل أمددددراء بنددددي زيددددان يولددددون لهددددا إهتمامددددا كبيددددرا  تشددددييدا وعنايددددة ونعنددددي 

 هنا المساجد السلطانية التي تشرف عليها الدولة 

ددددددس سددددددنة :مسددددددجد أبددددددي الحسددددددن مددددددن طددددددرف األميددددددر الثدددددداني للدولددددددة  3م5923/ه323أسك
يقددددع بددددالقرب مددددن المسددددجد األعظددددم ويحمددددل إسددددم .مراسددددنالزيانددددة، أبددددو سددددعيد عثمددددان بددددن يغ

 تلمسان 4أحد مشاهير

أسكسددددددددددده األميدددددددددددر الزيدددددددددددداني أبدددددددددددوا حمدددددددددددوا موسدددددددددددى األول سددددددددددددنة :مسدددددددددددجد أوالد االمدددددددددددام 
 عليه 5م إكراما إلبني اإلمام أبوا زيد وعبد الرحمان اللذان وفدا5650/ه450

سدددددلة معماريدددددة شددددديده أبدددددوا حمدددددو موسدددددى الثددددداني ضدددددمن سل:  مسدددددجد إبدددددراهيم المصدددددمودي 
ويقددددع هددددذا المسددددجد شددددمال شددددرقي , 6تضددددم القبددددة وزاويددددة تكريمددددا لوالددددده يعقددددوب بعددددد وفاتدددده

  7قلعة المشور

 :الكتاتيب

 8تعدددددد مدددددن أقددددددم المؤسسدددددات التكعليميدددددة فدددددي اإلسدددددالم كونهدددددا مقدددددر لتعلددددديم القدددددرآن الكدددددريم 
تكدددداب وكددددان الك 9وقددددد عنددددي بدددده العددددرب منددددذ الجاهليددددة وفددددي صدددددر االسددددالم, ومبددددادل اللغددددة

                                                             
 .913ص  5،ج5222، 5أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب اإلسالمي،بيروت، ط 1
 995ص5221محمد بن عمرو الطمار، تلمسان عبر العصور، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2
 . 541ص ،5242،الجزائر ،93،عدد مجلة األصالةرشيد بورويبة ،جولة عبر مساجد تلمسان،  3
 .513، ص5عبد العزيز فياللي،المرجع السابق،ج 4
 .562،صالمصدر السابقالتنسي، 5
 .514عبد العزيز فياللي،المرجع السابق، ص 6
 .513ص, 5،9055الجزائر،ط,صابرة خطيف، فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية، جسور للنشر والتوزيع 7
 .652ص, 9001خالد بلعربي، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن، دار األلمعية، الجزائر، 8
 .13،ص 9051محمد أسعد أطلس، التربية والتعليم في اإلسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 9
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مددددددن ذلددددددك مسددددددجد ,يقددددددام فددددددي مددددددؤخرة المسددددددجد أوبجانبدددددده حتددددددى اليلددددددوكث األطفددددددال المسددددددجد
 . 1العبكاد الذي كان على يساره كتكاب لتعليم األطفال القرآن

 :المدارس

ل مدددددرة خدددددالل النصدددددف الثددددداني مدددددن القدددددرن   ظهدددددرت المددددددارس فدددددي المغدددددرب اإلسدددددالمي ألوك
م مدرسدددددة 5965/ه392سدددددنة  م خدددددالل العهدددددد الحفصدددددي حيدددددث شددددديكد أبدددددوا زكريكدددددا56/ه4

دددددوا األول المبدددددادر بتشدددددييدها وكدددددان .2الشدددددماعين أمدددددا فدددددي المغدددددرب األوسدددددط فكدددددان أبدددددوا حمك
ذلددددك فددددي إطددددار تزايددددد النشدددداط العلمددددي المكثكددددف الددددذي شددددهدته المسدددداجد فكثددددر عدددددد الطلبددددة 
والمتددددددابعين للحلقددددددات العلميددددددة لدرجددددددة أنك أبددددددوا إسددددددحاق إبددددددراهيم بددددددن يخلددددددف التكنسددددددي كددددددان 

 .3المسجد بالطلبة الكتظاظبعيه على السككك يجلس متا

غيدددددر أنك المدرسدددددة وبدددددالركغم مدددددن هددددددفها العلمدددددي البحدددددث فإنكهدددددا القدددددت رفضدددددا مدددددن طدددددرف 
إنكمدددددا أفسدددددد العلدددددم كثدددددرة التواليدددددف " العديدددددد مدددددن العلمددددداء وعلدددددى رأسدددددهم اآلبلدددددي الدددددذي قدددددال 

نمدددددا أذهبددددده بنيدددددان المددددددارس فتحيدددددد عدددددن ويدددددأتي نقدددددده للمدرسدددددة كونهدددددا تسدددددتغل سياسددددديا  4"واو
نشددددددداطها العلمدددددددي ألنك الحكدددددددام يفددددددداخرون فددددددددي بنائهدددددددا ويخصصدددددددون مرتبدددددددات لمدرسدددددددديها 
وبالتددددالي يددددتم إسددددتقطابهم سياسدددديا كمددددا التخلددددوا هددددذه الخطددددوة مددددن إظهددددار الحدددداكم بمظهددددر 

 .الراعي للعلم والمحب ألهله

ل إكر :مدرسددددة إبنددددي اإلمددددام ددددوا موسددددى األوك يدددداني أبددددوا حمك امددددا شدددديكد هددددذه المدرسددددة األميددددر الزك
لعدددالمين جليلددددين وفددددا عليدددده مددددن مديندددة برشددددك وهمددددا أبدددوا زيددددد وعبددددد الرحمدددان إبنددددي اإلمددددام 

                                                             
، تحقيق ماريا محمد إبن مرزوق التلمساني، المسند الصحيح الحسن في موثر ومحاسن موالنا أبي الحسن 1

 .103، ص9055خيسوس بيغيرا، موفم للنشر، الجزائر،
محمد بن أحمد بن الشماع، األدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق وتقديم الطاهر بن محمد  2

 .13، ص5221المعموري، الدار العربية للكتاب، ليبيا،
-511،صص 9055الزياني، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد الجليل قريان، التعليم بتلمسان في العهد 3

513. 
أبو العباس الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والمغرب، تحقيق محمد  4

 .116ص 2،ج9055عثمان، عالم المعرفة، الجزائر ،
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وتدددددأتي  1فددددإلى جاندددددب المسدددددجد الدددددذي بنددددداه لهمدددددا بنددددى هدددددذه المدرسدددددة التدددددي حملدددددت إسدددددميها
هددددددذه المبددددددادرة رغبددددددة مندددددده فددددددي إسددددددتغالل فرصددددددة لجوئهمددددددا إلددددددى تلمسددددددان بعدددددددما إنبهددددددر 

دددددوا بمكانتهمدددددا مدددددن العلدددددم " بمسدددددتواهما العلمدددددي الراقدددددي  فأشدددددادا عندددددد بندددددي زيدددددان وأبدددددي حمك
ددددوا أبلددددغ المواقددددع م 5650/ه450حيددددث إنتهددددى مددددن بنائهددددا سددددنة  2"ووقددددع ذلددددك مددددن أبددددي حمك

 .3وتقع هذه المدرسة داخل باب كشوطة

وتقدددددع بجاندددددب المسدددددجد ,  4شددددديكدت مدددددن طدددددرف األميدددددر أبدددددو تاشدددددفين: المدرسدددددة التاشدددددفينية 
وقددددد أطلددددق عليهددددا المدرسددددة الجديدددددة تمييددددزا لهددددا عددددن مدرسددددة إبنددددي اإلمددددام وكددددان  5األعظددددم

" لهددددذا جدددداء بندددداء المدرسددددة فدددداخرا  6"مولعددددا بتحبيددددر الدددددور وتشددددييد القصددددور" أبددددو تاشددددفين 
ووفددددد عليدددده العددددالم . 7"ره المشدددديكدة إالك وشدددديكد مثلدددده بهددددا مدددداترك شدددديئا ممددددا إختصدددده بدددده قصددددو 

 .8أبو موسى عمران المشدالي من بجاية فواله التكدريس بها

تقدددددع فدددددي العبكددددداد بجاندددددب , بنيدددددت مدددددن طدددددرف أبدددددوا الحسدددددن المريندددددي: مدرسدددددة أبدددددي مددددددين 
تشددددتهر هددددذه المدرسددددة بفنهددددا المعمدددداري المميكددددز حيددددث تضددددم صددددحن دائددددري مددددن  9مسددددجدها

اعددددددة كبيددددددرة للدددددددروس تحتددددددوي علددددددى مدددددددخل كبيددددددر وفددددددي داخددددددل القاعددددددة يوجددددددد الرخددددددام وق
محدددددراب ويتدددددألكف طابقهدددددا السدددددفلي مدددددن عشدددددرة غدددددرف وطابقهدددددا العلدددددوي مدددددن ثمدددددان غدددددرف 

 .10مخصصة إليواء الطكلبة

                                                             
 .562محمد بن عبد اهلل التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان،ص1
 .561-566ص ص 4ج عبد الرحمن ابن خلدون، العبر، 2
 .532، ص5يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج 3
 .519عبد العزيز فياللي، المرجع السابق، ص 4
 .515التنسي نفسه،ص 5
 . 510نفسه، ص  6
 .515نفسه، ص 7
 .519-515نفسه، صص  8
 .103محمد بن مرزوق، المصدر السابق، ص 9

 .516المرجع السابق ، ص, عبد العزيز فياللي 10
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م قدددددرب ضدددددريح 5616/ه411شددددديكدها أبدددددوا عندددددان فدددددارس سدددددنة : مدرسدددددة سددددديدي الحلدددددوي 
 .1الولي أبي عبد اهلل الشوذي الحلوي

دددددوا موسدددددى الثددددداني بجاندددددب ضدددددريح : اليعقوبيدددددة المدرسدددددة أسكسدددددها السدددددلطان الزيددددداني أبدددددوا حمك
ددددة التكدددددريس بهددددا إلددددى أبددددوا  2والددددده يعقددددوب وسددددماها بإسددددمه وعدددديكن لهددددا األوقدددداف وأسددددند مهمك

 .3عبد اهلل محمد بن أحمد الشريف الحسني

 :العوامل والنتائج :ةالزياني بتلمسانالوراقة ازدهار فن : رابعا

ازدهر فن نسخ المصاحف وأمهات الكتب الدينية المشرقية والمغربية فضال عن      
مصنفات علماء تلمسان ومختلف الكتب سواء في العلوم النقلية أو العقلية أو فن الرسائل 
الديوانية  في إطار المراسالت بين أمراء بني  زيان مع الدول األخرى،وقد تنافس الفقهاء 

مراء على نسخ المصاحف والكتب وتحبيسها على المدارس والمساجد والخطاطون والطلبة واأل
رسال بعضها إلى البقاع المقدسة بالحجاز والقدس فكان هذا عامال مهما مساعدا  والزوايا واو

 .على تطور فن الوراقة  في العهد الزياني 
طرف عد جمع القرآن في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان أول استخدام للورق من     

المسلمين، ذلك أن الثقافة الشفوية كانت مسيطرة على النمط العام للساحة الفكرية، فلم يكونوا 
وفي عهد العباسيين نشطت الحركة الفكرية وتطورت العلوم النقلية كالفقه والحديث، . يدونون

خ فكانت الحاجة إلستخدام الورق، فظهرت صنعة الوراقة التي تضم اربعة فروع أال وهي النس
   .4وبيع الورق وتجليد الكتب وبيعها

وتعد الوراقة صنعة أساسية في المدينة اإلسالمية الرتباطها بالعلم وبالبالط، وعليه فقد    
ازدهرت خالل العهد الزياني، خاصة ماتعلق منها بنسخ المصاحف وكتب الحديث والفقه 

وسائر العلوم، والننسى أن البالط الزياني كغيره من البالطات يستخدم الورق لكتابة الرسائل 
والغرو فإن الناس تنافسوا على شراء المصنفات وبذلك، انتشر فن نسخ وتجليد الديوانية، 

                                                             
 .511، صنفسه 1
 .500، ص9يحيى إبن خلدون، المصدر السابق، ج 2
 .569نفسه، ص  3
  912، ص5،ج9055خير اهلل سعيد، موسوعة الوراقة والوراقين، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت،  4
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الكتب وتزويقها وزخرفتها، بل نجد هذا اإلهتمام حتى لدى أمراء الدولة الزيانية فقد كان أبو 
نسخ رضي اللكه عنه بيده الكريمة نسخا من القرآن الكريم وحبسها، " زيان محمد نساخا 

  .1ي ونسخا من الشفاء ألبي الفضل عياض، حبسها كلها بخزانتهونسخة من صحيح البخار 
وقد تعددت أنواع الورق، فيبدو أن من بين واردات الدولة الزيانية من دول جنوب المتوسط 

الورق اإلفرنجي، الذي أثار جدال فقهيا، حيث احتفظ لنا المازوني بنازلة مطولة البن مرزوق 
حيث كان " المعلوم في جواز النسخ على كاغد الرومتقرير الدليل الواضح " تحت عنوان 

وقيل له جواب سيدنا في الكاغد الرومي، هل يجوز استعماله والنسخ : " نص السؤال كالتالي 
إنه نجس،ألنهم يعملونه بأيديهم المبلولة النجسة على : فيه أم ال؟ ألن بعض الناس قال 

غير صحيحة، ألنه خارج عن  مقتضى المدونة، ومقتضى القياس على مانسجوه نسجوه
 .القياس

 .سلمناه، لكن إنما يقيس المجتهد الالمقلد

إن أهدددل المشدددرق شددداع عندددد علمدددائهم أنددده الينسدددخ فيددده، وهدددل تدددرك النسدددخ فيددده : وقدددال اخدددر
وجددددداءت هدددددذه النازلددددة  لتجيدددددب عدددددن اإلشدددددكال الدددددذي  2مددددن بددددداب الفقددددده أومدددددن بدددداب الدددددورع؟

رائه شدددددكا  مدددددنهم بجدددددوازه مدددددن تحريمددددده، وقدددددع فيددددده النسددددداخين ممدددددا جعلهدددددم يعزفدددددون عدددددن شددددد
ويستشددددف مددددن هددددذه النازلددددة أن المنتددددوج المحلددددي لتلمسددددان مددددن الددددورق قددددد تراجددددع بحيددددث لددددم 
يعددددد يلبددددي الطلددددب المتزايددددد عليدددده نظددددرا لتزايددددد نشدددداط  النسددددخ بفعددددل تطددددور الحركددددة العلميددددة 

قبدددددال أهدددددل تلمسدددددان علدددددى الكتدددددب نسدددددخا وتأليفدددددا، وقدددددد شددددداع اسدددددتعمال هدددددذا الكاغدددددد كمددددد ا واو
أن اسددددددتعمال العلمدددددداء لدددددده مددددددن األئمددددددة " يقددددددول  ابددددددن مددددددرزوق فددددددي جوابدددددده عددددددن النازلددددددة 

المعتبدددرين علمدددا ودياندددة فدددي األمصدددار الكثيدددرة والمددددن الكبيدددرة ذائدددع شدددائع، مدددن غيدددر نكيدددر 
 . 3"والمتكلم في المسألة ببنت شفة، الفي درس وال في مذاكرة وال في تأليف

 الواقع واألثر: ف التاريخيأثر المذهبية على تطور التالي: خامسا
                                                             

  955التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، ص 1
، أطروحة الدرر المكنونة في نوازل مازونة، تحقيق مسائل الطهارة حتى مسائل الضحايا والعقيقةماحي قندوز ،  2

 .906، ص9055مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية، جامعة وهران، 
 .960ص 5المازوني، المصدر السابق،ج3
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إتجهددددددت تلمسددددددان مددددددع تأسدددددديس الدولددددددة العبددددددد الواديددددددة إلددددددى  مددددددذهب مالددددددك بددددددن أنددددددس     
وأصددددبح هددددو المددددذهب المسدددديطر، وهددددو أسدددداس الفكددددر التشددددريعي فددددي العالقددددات اإلجتماعيددددة 
واإلقتصدددددادية وهدددددذه السددددديطرة أظفدددددت علدددددى تلمسدددددان لوندددددا مدددددن الثبدددددات الفكدددددري والعددددداطفي 

قدددددد كدددددان لهدددددذا المدددددذهب أثدددددر فدددددي وأعطدددددت فقهددددداء المالكيدددددة لوندددددا مدددددن اإلمتيددددداز الطبقدددددي، و 
فقدددددد كدددددان التوجددددده المدددددذهبي للدولدددددة الزيانيدددددة نشددددداط التدددددأليف خدددددالل العهدددددد الزياني،وعليددددده 

واضدددددحا، فدددددإذا كدددددان الموحددددددون قدددددد مارسدددددوا ضدددددغوطات علدددددى المدددددذهب المدددددالكي وأعالمددددده 
مددددن المغددددرب األوسدددددط واألدنددددى واألقصدددددى، وحملهددددم بددددالقوة علدددددى التخلددددي عنددددده، فددددإن بندددددوا 

لزيدددانيين كدددانوا علدددى العكدددس مدددن ذلدددك فقدددد ناصدددروا المدددذهب المدددالكي وأظهدددروا عبدددد الدددواد ا
مرونددددة تجدددداه الفقدددده المددددالكي بأصددددوله وفروعدددده، ومددددن مظدددداهر ذلددددك تدددددريس أمهددددات كتددددب 

، وبددددددذلك إزداد انتشدددددداره  ولددددددم يكددددددن ذلددددددك ليحصددددددل لددددددوال إسددددددتماتة الفقهدددددداء 1الفقدددددده المددددددالكي
مددددددذهبا رسددددددميا للدولددددددة قبددددددل أن  المالكيددددددة وصددددددمودهم أمددددددام اإلضددددددطهاد الموحدددددددي فأصددددددبح

كدددددان مرفوضدددددا وغيدددددر مرغدددددوب فيددددده عندددددد السدددددلطة الموحديدددددة، فاتسدددددع تددددددريس موطدددددأ مالدددددك 
ومدونددددة سددددحنون وعليدددده ونتيجددددة للسياسددددة التعليميددددة الواسددددعة تمكددددن بنددددو زيددددان مددددن القضدددداء 
علدددددى خرافدددددة العصدددددمة والمدويدددددة واإلمامدددددة، وواسدددددترجعت العقيددددددة األشدددددعرية بعددددددما نقحدددددت 

، وقددددد كددددان لهددددذا التوجدددده أثددددر 2فتددددرك ذلددددك تجاوبددددا كبيددددرا مددددن طددددرف الفقهدددداء مددددن الشددددوائب
كبيددددر علدددددى التددددأليف التددددداريخي فقدددددد دارت معظددددم المؤلفدددددات حدددددول المددددذهب المدددددالكي علدددددى 

 :سبيل المثال

كتدددداب أحاديددددث األحكددددام ألبددددي عبددددد اهلل المقددددري الجددددد، وهددددو عبددددارة عددددن خمسددددمائة حددددديث 
حكددددام إلبددددن مددددرزوق الخطيددددب حيددددث  يقددددع فددددي وكتدددداب تيسددددير المددددرام فددددي شددددرح عمدددددة األ

خمسددددددة أجددددددزاء و تعليددددددق علددددددى صددددددحيح البخدددددداري واألربعددددددين الصددددددحاح وجددددددزء فددددددي إسددددددناد 
األربعددددة المعلقددددة فددددي الموطددددأ وأربعددددون حددددديثا مددددن مرويددددات السددددلطان أبددددي  الحسددددن وشددددرح 

 .3الشفا وبرج الخفا في شرح الشفا

                                                             
 .643عبد العزيز فياللي،المرجع السابق ، ص 1
 .644، ص نفسه 2
 .561،561محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص ص  3
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مددددن أحاديددددث الرسددددول صددددلى  كمددددا ألددددف محمددددد بددددن عبددددد اهلل التلمسدددداني كتدددداب شددددرح نبددددذة
اهلل عليددددده وسددددددلم وألدددددف محمددددددد بدددددن منصددددددور بددددددن جماعدددددة المغددددددراوي كتددددداب شددددددرح غريددددددب 

مختصددددر ابددددن الحاجددددب الفرعددددي وأبددددو  2وألددددف أبددددو زيددددد عبددددد الددددرحمن بددددن اإلمددددام 1الموطددددأ
وبمددددددا أن  3عبددددددد اهلل بددددددن عمددددددرو التميمددددددي كتدددددداب ترتيددددددب كتدددددداب اللخمددددددي علددددددى المدونددددددة

ي والحدددديث النبدددوي فدددإن هدددذا سددديؤدي إلدددى تتبدددع سددديرة النبدددي التدددأليف كدددان عدددن الفقددده المدددالك
صددددددددلى اهلل عليدددددددده وسددددددددلم بالبحددددددددث واإلستقصدددددددداء،فقد ألددددددددف محمددددددددد بددددددددن أحمددددددددد الشددددددددريف 
التلمسددددداني كتددددداب روضدددددة األزهدددددار فدددددي التعريدددددف  بدددددول محمدددددد المختدددددار صدددددلى اهلل عليددددده 
وسددددلم وألددددف ابددددن مددددرزوق شددددرح الشددددفا للقاضددددي عيدددداض وألددددف ابددددراهيم بددددن أبددددي بكددددر بددددن 
عبددددددد اهلل بددددددن موسددددددى أبددددددوبكر منظومددددددة فددددددي  السدددددديرة وكتدددددداب تخددددددريج الدددددددالالت السددددددمعية 
علددددى ماكددددان فددددي عهددددد الرسددددول صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم مددددن الحددددرف والصددددنائع والعمددددالت 

، أمددددا فددددي علددددم الرجددددال فقددددد كددددان محمددددد 4الشددددرعية لعلددددي بددددن  محمددددد الخزاعددددي التلمسدددداني
المشدددددرع : ثالثدددددة كتدددددب مهمدددددة وهدددددي  بدددددن الحسدددددن بدددددن مخلدددددوف أبركدددددان رائددددددا فيددددده بتأليفددددده

المهيددددأ فددددي ضددددبط مشددددكل رجددددال الموطددددأ و الزنددددد الددددواري فددددي ضددددبط رجددددال البخدددداري وفددددتح  
 5المبهم في ضبط رجال مسلم

هدددذه جملدددة العوامدددل المسدددداعدة عدددل تطدددور حركدددة التددددأليف التددداريخي، والتدددي كاندددت متنوعددددة 
بددددين دعددددم مددددن الطبقددددة السياسددددية، ووخصوصددددية تاريخيددددة لحاضددددرة تلمسددددان باإلظافددددة إلددددى 

                                                             
 .561نفسه،ص  1
عبد الرحمان المكنى بأبو زيد إبن اإلمام محمد البرشكي مولدا،علم شامخ في الحياة العلمية في العهد الزيان  2

م وسمع البخاري وناظر إبن تيمية وتفوق عليه 5690/ه490رحل إلى تونس لطلب العلم ثم إلى المشرق سنة 
األوسط لما يرحلون إلى المشرق ينتسبون  ووصل إلى شهرة علمية يعتدك بها في المشرق لدرجة أن علماء المغرب

تعلم أن مكانك : فلما عرفته أتاني آت من أهل المغرب فقال لي:" إليهما هو واخوه ابو موسى حيث يقول المقري
في نفوس أهل البلد مكين وقدرك عندهم رفيع وأنا أعلم انقباضك عن إبني اإلمام فإن سئلت فإنتسب لهما فقد 

بدر الدين "  ما وال تظهر العدول عنهما فتضع من قدرك فإنما أنت عند هؤالء الناسسمعت منهما وأخذت عنه
 .560القرافي، المصدر السابق،ص

 .513محمد بوشقيف،نفسه،ص  3
 .959،956، ص ص  محمد بوشقيف، المرجع السابق4
 .519،ص نفسه 5
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الوحدددددددة المذهبيددددددة والحركيددددددة العلميددددددة السددددددائدة خددددددالل الفتددددددرة، وعليدددددده ففيمددددددا تجلددددددت حقددددددول 
 التاريخية؟  الكتابة التاريخية إبان هذه الحقبة
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حقول التاليف التاريخي خالل العهد الزياني، تنوع  :الفصل الثالث
 ؟أم أحادية في التاليف

 .السيرة النبوية-0

 .التراجم و المناقب-1

 .التاريخ السياسي-5

 .تاريخ النظم-5
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 الحنين إل  رسول اهلل أم بحث عن شرعية؟ :السيرة النبوية-0
أو مايصدددددطلح عليددددده بالسددددديرة النبويدددددة خدددددالل العهدددددد  عدددددرف التدددددأليف فدددددي الفتدددددرة النبويدددددة   

الزيدددداني وبالضددددبط فددددي القددددرنين الثددددامن والتاسددددع هجددددريين، تطددددورا ملحوظددددا مددددن ناحيددددة الكددددم 
فدددددي التدددددأليف  ومدددددن ناحيدددددة الكيدددددف أيضدددددا، فقدددددد كدددددان  لتطدددددور الحركدددددة العلميدددددة بتلمسدددددان 

باإلضدددددافة إلدددددى الدددددرحالت العلميدددددة إلدددددى المشدددددرق ذلدددددك،  علدددددىوتزايدددددد أعدددددداد العلمددددداء أثدددددر 
والحندددين إلدددى عهددددد رسدددول اهلل صددددلى اهلل عليددده وسددددلم وحدددبهم لدددده، كيدددف ال وهددددو الدددذي قددددال 

عددددددددة أحاديدددددددث عدددددددن أهدددددددل المغدددددددرب تفيدددددددد بدددددددأنهم سددددددديرفعون رايدددددددة اإلسدددددددالم، فكدددددددان مدددددددن  
 الطبيعددددي أن يتددددرجم هددددذا الحددددب إلددددى تددددأليف عددددن سدددديرته لتكددددون نبراسددددا لهددددم لإلقتددددداء بدددده،

وعليددده فقدددد إحتفظدددت لندددا المصدددادر بدددبعض المصدددنفات مدددن طالتهدددا يدددد الضدددياع ندددذكر مدددن 
 : بينها

 المؤلف الكتاب 
روضدددددة األزهدددددار فدددددي التعريدددددف بدددددول محمدددددد 

 المختار صلى اهلل عليه وسلم 
 محمد بن أحمد بن الشريف التلمساني

إبددددددراهيم بددددددن أبددددددي بكددددددر بددددددن عبددددددد اهلل بددددددن  منظومة في السيرة
 التلمسانيموسى أبو بكر 

 الحسن بن مخلوف الغنية
تددددددددذكرة المحبددددددددين فددددددددي شددددددددرح أسددددددددماء سدددددددديد 

 المرسلين
 محمد بن قاسم الرصاع

 أحمد بن زكري التلمساني شرح الشمائل النبوية
اآليددددددددددات الواضددددددددددحات فددددددددددي وجدددددددددده داللددددددددددة 

 المعجزات
 إبن مرزوق الحفيد

 

علددددى ماكددددان وأهددددم كتدددداب وصددددلنا فددددي هددددذا الصددددنف هددددو كتدددداب تخددددريج الدددددالالت السددددمعية 
 :في عهد رسول اهلل من الحرف والصنائع اليدوية لعلي بن محمد الخزاعي 
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 :وصف الكتاب

أجزاء، كل جزء ضم مجموعة من األبواب  عشرةالكتاب يتسم بالطول حيث قسمه إلى  
، وبدوره كل باب مقسم إلى باب متفاوتة فيما بينها خمس وأربعينو  أربعةتراوحت بين 

 :مجموعة من الفصول
فقد تحدث في الجزء األول عن الخالفة والوزارة وفي الجزء الثاني تحدث عن العماالت 

مارة الحج وخصص الجزء الثالث للعماالت الكتابية بينما فصك  ل الفقهية وعماالت المسجد واو
حديث عن كل من العماالت األحكامية والعماالت ال في في الجزئين الرابع والخامس

سادس فكان حول العماالت الجبائية والسابع حول العماالت اإلختزانية الجهادية، أما الجزء ال
والجزء الثامن كان عاما خصصه للحديث عن باقي العماالت األخرى، والجزء التاسع خصه 
بالحديث عن الحرف والصناعات التي كانت زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم والجزء العاشر 

 . والعمالة والصناعة واألخير خصه للحديث عن مفهوم الحرفة
الكتاب لعلي بن أحمد بن أحمد بن موسى بن سعود الخزاعي، حيث ذكر   :نسبة الكتاب

يقول عبيد اهلل الفقير "إسمه الكامل هذا في مقدمة كتابه مع إفراده بصيغة المتكلم كما جاء 
على ماكان فألفت هذا الكتاب وسميته تخريج الدالالت السمعية .... إليه الغني به عمن سواه

 . 1"في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الحرف والصنائع والعماالت الشرعية 
 :الكتاب مضمون 

 أجزاء، سنتناول مضمون كل جزء إلستجالء عشرةالكتاب كما قلنا سابقا مقسم إلى  

 :صورة عامة عن الكتاب 
حيث قسمه إلى سبعة أبواب " 2في الخالفة والوزارة وماينضاف إلى ذلك"بعنوان : الجزء األول

وكل باب ضم مجموعة من الفصول،ففي الباب األول تحدث فيه عن الخالفة والوزارة بحيث 
تناول خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكل مايتعلق بشخصيته من إسمه ونسبه وتاريخ 

زارة في ، وفي الباب الثاني تحدث عن الو 3مبايعته ووفاته، كما فصل في معنى الخليفة
                                                             

  99، 95علي بن محمد الخزاعي،المصدر السابق، ص 1
 .66نفسه،ص 2
 .61علي بن محمد الخزاعي،المصدر السابق ،ص 3
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، وقد خصص الباب الرابع للحديث عن 2وفي الباب الثالث حول صاحب السر 1اإلسالم
اآلذان في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم فذكر من كان يؤذن على النبي وحجاب الخلفاء 

والباب السادس خصص  4، وفصل في الباب الخامس عن من تولى خدمة النبي3األربعة
، أما في آخر باب من 5طريقة إتكائه صلى اهلل عليه وسلمللحديث عن صاحب الوساد و 

 . 6الجزء األول تحدث فيه عن صاحب النعلين
العماالت الفقهية وأعمال العبادات وماينضاف إليها من عماالت " بعنوان : الجزء الثاني 

قسمه إلى خمس وعشرون بابا تحدث فيها  7"المسجد وآالت الطهارة وفي اإلمارة على الحج
التي  وأماكن التدريس10والمفقهين في الدين 9ومعلم الكتابة 8على التوالي حول معلم القرآن

واإلمامة  13وعلم الرؤيا 12والمفتين وشروطهم وأنسابهم في العهد الراشدي 11كمدارس للتعليم
، وفي 16مؤذنين خالل العهد النبويوفي المؤذن وال 15وصالة التراويح في رمضان 14الصالة

، 3والمجمر 2والموقد 1وحامل العنزة 18وصاحب الخمرة 17المؤقت الذي يحفظ مواقيت الصالة
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والقائم بحفظ حرمة المسجد من  5والمصلي بالجماعة 4كما تحدث أيضا عن القائم بالمسجد
واإلمارة  10والسقاء 9وصاحب الكرسي 8وصاحب السواك 7وصاحب الطهور 6اللغط والمنازعة

 . 14والسقاية 13وحجابة وسدانة بيت اهلل الحرام 12وصاحب البدن 11على الحج
حيث قسمه إلى  15العماالت الكتابية ومايشبهها وينضاف إليها" بعنوان : الجزء الثالث 

ثالثة، عشر بابا تحدث فيها على التوالي عن كتاب الوحي وكتاب الرسائل واإلقطاع، ثم 
حب الخاتم وحول بعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وحامل كتاب العهود والصلح وصا

الكتاب والترجمان وشعراء النبي والخطباء في غير صالة الجمعة في العهد النبوي، وكتاب 
 . الجيش وعرفائه والداعي لإلستنفار

وقسمه إلى سبعة عشر بابا  16"العماالت األحكامية وماينضاف إليها " بعنوان : الجزء الرابع
فيها حول اإلمارة على النواحي والقضاة وصاحب المظالم وقاضي األنكحة والشهادة فصل 

وكتابة الشروط وصاحب المواريث وفارض النفقات والوكيل في األمور غير المالية والعلماء 
بالعمران والبناء والمحتسب والمنادي في األسواق وصاحب العسس وحراس أبواب المدينة 
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 . والسجان ومنفذ الحدود
وهو أطول  1"في العماالت الجهادية ومايتشعب منها ومايتصل بها" بعنوان : الجزء الخامس

جزء من ناحية كثرة األبواب والفصول، حيث قسمه إلى خمس وأربعين بابا تناول فيها على 
التوالي كل من اإلمارة على الجهاد وخليفة اإلمام على الحضرة في غيابه والمستنفر وصاحب 

يم الجيش وقائده في القلب وصاحب المقدمة والميمنة والميسرة والساقة والرماة اللواء وتقس
والمشاة وصاحب الخيل والمسرج، كما ذكر من أخذ بركاب النبي صلى اهلل عليه وسلم 

وصاحب الراحلة والبغلة وصاحب السالح وحامل الحربة والسيف والصيقل والدليل ومسهل 
الحرم والحارس والجواسيس والمخذلين وصناع السفن  الطريق وصاحب المظلة واألمين على

وصناع المنجنيق وصناع الدبابات وحفار الخنادق وصاحب المغانم وصاحب الخمس 
 . والمبشرين بالفتح

قسمه إلى إثني عشر بابا خصصها لصاحب  2"العماالت الجبائية " بعنوان : الجزء السادس
ضين وصاحب المساحة والعامل على الزكاة الجزية واألعشار والترجمان وصاحب خراج األر 

 . وكاتب أموال الصدقة والخارص واألوقاف وصاحب المواريث
تحدث فيه عن معنى الخزن  3"العماالت اإلختزانية وماأضيف إليها"بعنوان : الجزء السابع 

وفضل الخازن واألمين وصاحب بيت المال والوازن وخازن الطعام والكيال وأسماء المكاييل 
 . موازين في العهد النبوي وصاحب السكة واإلبل والغنم والوساموال

قسمه إلى عشرة أبواب تناول بالحديث فيها عن  4"في سائر العماالت " بعنوان : الجزء الثامن
المنفق والوكيل عن األمور المالية والوفود والمارستان والطبيب والراقي والقاطع للعروق 

 . والكواء ومكان إيواء الفقراء
بابا فصل 61قسمه إلى  5"بعنوان ذكر حرف وصناعات كانت في عهد النبي: "الجزء التاسع

فيها عن التجارة في األسواق وصنعة البزار والعطارة والصيرفة وبائع الرماح وبائع الطعام 
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والتمار والدباع والحطاب والسمسار والنساج والخياط والنجار وناحت األقداح والصواع 
ين والسقاء والحداد والبناء والدباع والخواص والصياد في البر والبحر والعمال في البسات

والحمال والحجام والجزار والطباخ والشواء والماشطة والقابلة والخافضة والمرضعة والمغنين 
 . وحفاري القبور
في معنى الحرفة والعمالة والصناعة والنهي عن إستعمال غير " بعنوان : الجزء العاشر

لى أربعة أبواب حيث قسمه إ 1"المسلمين وماجاء في أرزاق العمال وذكر المصادر المعتمدة
ضمنها معنى الحرفة والعمالة والصناعة والنهي عن إستعمال غير المسلمين وأرزاق الخلفاء 

 . واألمراء والعمال وأسماء المصادر المستعملة في الكتاب
يبدو أن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي قد واجه نقدا الذعا جراء عمله في : دوافع التأليف

ي، بحيث نجهل من وجه له هذا النقد إذ لم يذكره في كتابه، لكن يبدو البالط الزياني والمرين
من خالل تخصيصه الرد في شكل كتاب أن النقد كان من رجال الدين، فهم الذين يحللون 

ويحرمون األمور، فوثر أن يكون الرد حسب قيمتهم العلمية، وبالتالي النقد لم يكن من العامة 
بالمطالعة، ولم يكن أيضا من رجال البالط ألنهم عمال فيه ألنها ليست من الطبقة المهتمة 

مثله، وعليه فقد كان الكتاب كله إثباتا وتوضيحا بالدليل أن العهد النبوي كانت توجد به هذه 
فإني لما رأيت كثيرا ممن لم " الخطط والوظائف السلطانية، ولنترك الكاتب يشرح لنا ذلك 

أدوات الطالب إال مداده وقلمه، يحسبون من دفع  ترسخ في المعارف قدمه وليس لديه من
إلى النظر في كثير من تلك األعمال في هذا األوان مبتدعا المتبعا ومتوغال في خطة دنية 

ليس عامال في عمالة سنية، استخرت اهلل عز وجل أن أجمع ماتأدى إلي علمه من تلك 
د  2"الجاهل وينصف المتحامل العماالت في كتاب يضم نشرها ويبين لجاهليها أمرها فيتعرف

وقد أهداه لألمير المريني أبي عنان فارس، ولم يكن سبب التأليف رعاية للجميل أو رغبة منه 
نما هي هدية أتحف بها خزانته الغير، ذلك أنه كان قد تقاعد عن العمل،  في التقرب منه، واو

العادة في إتحاف المملوك  أهديته لمقامهم الكريم أسماه اهلل تعالى جريا على"فهو كما يقول 

                                                             
 .446نفسه ،ص 1
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الخادم لمواله القادم وعمال على ماجاء عن النبي عليه الصاله والسالم من الحض على 
 .1"الهدية واألمر بها 

 :مخطط بياني يوضح مصادر الخزاعي في كتابه تخريج الدالئل السمعية

 عدد اإلستشهادات نوعه المصدر
 آية 25 مصدر منقول القرآن الكريم

 حديث 151 مصدر منقول النبوي الشريفالحديث 
 كتاب 959 مصدر منقول المصادر المكتوبة

 

 
يكتسددددي كتدددداب تخددددريج الددددالالت السددددمعية أهميددددة كبيددددرة فهدددو يطلعنددددا علددددى تفاصدددديل : قيمتددده

كثيددددرة فددددي نظددددم الحكومددددة النبويددددة والخطددددط التددددي سددددنها النبددددي صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم ومددددن 
بتفاصدددديل معمقددددة تصدددل أحيانددددا حتددددى ذكددددر اسددددم مددددن تددددولى بعدددده الخلفدددداء الراشدددددون، وذلددددك 

تلدددك الخطدددة أندددذاك، الكتددداب يعدددد أيضدددا ثدددروة بيبليوغرافيدددة هامدددة تمكدددن المطلدددع عليهدددا مدددن 
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اسدددددددتجالء الرافدددددددد المشدددددددرقي  وتأثيراتددددددده الفكريدددددددة، فدددددددالخزاعي ولحسدددددددن الحدددددددظ قدددددددد أورد لندددددددا 
وأندلسدددددددية،  قائمددددددة المصددددددادر التددددددي اعتمدددددددد عليهددددددا فددددددي تأليفدددددده، وهدددددددي معظمهددددددا مشددددددرقية

الكتدددداب يبددددين أيضددددا اهتمددددام أصددددحاب الخطددددط الديوانيددددة بتدددداريخ الددددنظم فددددي صدددددر اإلسددددالم 
 .ليستنبطوا منه أحكامهم في أعمالهم

 أمجاد ش  ية أم  أريخ لحركة ثقافية؟: التراجم و المناقب-8
بفعدددددل  نتيجددددة لتطدددددور الحركدددددة العلميددددة بتلمسدددددان، والنشددددداط التعليمدددددي المطددددرد الدددددذي عرفتددددده

 ممددددا سددددمح لهددددا بددددأن تتحددددول إلددددى حاضددددرة علميددددة تددددوافر عدددددة عوامددددل سدددداهمت فددددي ذلددددك،
ومهددددددوى أفئدددددددة للعلمدددددداء والصددددددلحاء، إظافددددددة إلددددددى  أساسددددددية فددددددي بددددددالد المغددددددرب اإلسددددددالمي

الددددددذي يتكددددددون فددددددي مسدددددداجدها ومدارسددددددها، كددددددل هددددددذه العوامددددددل  مددددددن الطلبددددددة العدددددددد الكبيددددددر
مجتمعددددة أدت إلددددى توجدددده المددددؤرخين إلددددى إعطدددداء أهميددددة لفئددددة العلمدددداء بتتبددددع سدددديرهم وذكددددر 
مددددوثرهم وسدددديرهم العلميددددة وأدوارهددددم فددددي تنشدددديط الحركيددددة العلميددددة، فددددألفوا العديددددد مددددن كتددددب 

ط العلمدددددي بحاضدددددرة السدددددير والتدددددراجم التدددددي حفظدددددت لندددددا الكثيدددددر مدددددن الحقدددددائق عدددددن النشدددددا
وللتددددذكير فددددإن هددددذه البددددرامج والفهددددارس وكتددددب التددددراجم بصددددفة عامددددة لددددم  تلمسددددان الزيانيددددة،

تلقدددددى عنايدددددة مدددددن قبدددددل المدددددؤرخين فحسدددددب،بل كدددددان مدددددن التقاليدددددد العلميدددددة المنتشدددددرة خدددددالل 
العصدددر الوسدددديط أن يكتددددب طالدددب العلددددم ثبتددددا يدددذكر فيدددده المشددددايخ الدددذين أخددددذ عددددنهم، نفددددس 

جددددالل ألهدددل العلددددم  المالحظدددة تقدددال عددددن كتدددب المناقدددب التددددي هدددي بالدرجددددة األولدددى مددددح واو
 :ومن أهم المصادر في هذا الجانب نذكر والصالح،

 :المناقب المرزوقية

الكتدددداب  مقسددددم إلددددى أربعددددة أقسددددام،  فدددداألول مندددده مخصددددص لددددذكر نسددددب : وصددددف  الكتدددداب
نتمددددداؤهم القبلدددددي، والقسدددددم  الثددددداني تدددددرجم فيددددده لجدددددده محمدددددد بدددددن مدددددرزوق   أسدددددرة المرازقدددددة واو

والثالددددث تددددرجم فيدددده لوالددددده أحمددددد بددددن  محمددددد بددددن مددددرزوق والقسددددم  الرابددددع تددددرجم  فيدددده لجددددده 
 .من أمه إبراهيم بن يخلف  التنسي، وذيل الخاتمة بترجمته الذاتية
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نمدددددا المجمدددددوع، حيدددددث : نسدددددبة عندددددوان الكتددددداب عندددددوان الكتددددداب لددددديس المناقدددددب المرزوقيدددددة واو
 .1"سيرة من سلف لي  من الصالحينرأيت أن أثبت في هذا المجموع "قال 

 :مضمون الكتاب 

القسدددددم األول تطدددددرق فيددددده  لدددددذكر نسدددددبه  والقبيدددددل الدددددذي يرجدددددع  إليددددده، حيدددددث ذكدددددر إسدددددمه 
الكامددددل  ونطقدددده باللغددددة العربيددددة وذكددددر بالتفصدددديل أصددددول قبيلددددة عجيسددددة التددددي ينتمددددي إليهددددا 

  .إلى تلمسانومضاربها، كما ذكر المصادر  التي تطرقت ألنسابهم وقصة انتقالهم 

القسدددددم الثددددداني  تدددددرجم  فيددددده  لجدددددده أبدددددو عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن  محمدددددد بدددددن أبدددددي بكدددددر بدددددن 
مدددددددرزوق، فدددددددذكر مناقبددددددده وسددددددديرته العلميدددددددة وكدددددددل  تفاصددددددديل حياتددددددده الشخصدددددددية وقسدددددددمه 
لفصددددول، أولهددددا فصددددل فددددي حالدددده وابتددددداء أمددددره وفصددددل فددددي إبتددددداء ظهددددور حالدددده واشددددتهار 

حتجابددده عدددنهم ومددداوقع لددده فدددي أمدددره ومعرفدددة الملدددوك بددده وفصدددل فدددي إمتنا عددده مدددن رؤيتددده واو
شتغاله بنفسه  ذلك وفصل  في سيرته واو

بعدددددد شدددددهرته وفصدددددل فدددددي وصدددددف بعدددددض الليدددددالي التدددددي كدددددان يجتمدددددع  فيهدددددا مدددددع إخوانددددده 
وفصدددددل حدددددول لباسددددده  وآخدددددر حدددددول مأكلددددده وفصدددددل  فدددددي اإلشدددددارة التدددددي أشدددددار إلدددددى الفقيددددده 

أصددددحابه ومعاصددددريه ببلددددده الصددددالح أبددددي الحسددددن بددددن النجاريددددة وفصددددل فددددي ذكددددر مشددددايخه و 
 .وغيرها

القسددددددم الثالددددددث خصصدددددده لترجمددددددة والددددددده أبددددددو العبدددددداس أحمددددددد بددددددن مددددددرزوق، فددددددذكر إسددددددمه 
الكامدددددل وحادثدددددة دخولددددده إلدددددى تلمسدددددان وتجارتددددده بها،كمدددددا ذكدددددر عددددددة حدددددوادث  تددددددل علدددددى 
غنددددداه وتفوقددددده فدددددي  تجدددددارة الصدددددوف والحياكدددددة، كمدددددا تحددددددث عدددددن مناقبددددده وبدددددره، كمدددددا ذكدددددر 

 .أبنائه

بددددع خصصدددده  لترجمتدددده الشخصددددية، فددددذكر سددددنة مولددددده وطفولتدددده وتحدددددث أيضددددا القسددددم الرا
عدددن مناقددددب شددديخه أبددددي زيدددد عبددددد الدددرحمن بددددن يعقدددوب بددددن علدددي وبدددداقي شددديوخه  اآلخددددرين 

                                                             
محمد بن مرزوق التلمساني، المناقب المرزوقية،تحقيق سلوى الزاهري،منشورات وزارة األوقاف والشؤون   1

 .510، ص9002اإلسالمية،المملكة المغربية،
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الدددددذين تتلمدددددذ علددددديهم وأيضدددددا  رحالتددددده وبعدددددض التفاصددددديل عنهدددددا  ونزولددددده علدددددى السدددددلطان  
 .أبي عنان المريني

 :التأليف دوافع

كتددداب للتعريدددف بنفسددده وأيضدددا حتدددى يتدددرك ألبنائددده سددديرته وسددديرة ألدددف إبدددن مدددرزوق هدددذا ال 
ورزقندددددا أبنددددداء صدددددغارا اليعرفدددددون " أجدددددداده حتدددددى يعرفدددددونهم كمدددددا  يقدددددول فدددددي مقدمدددددة كتابددددده 

واليعرفدددون وال يدددألفون وال يؤلفدددون ورأيددددتهم إنمدددا عرفدددوا بمدددا عرفددددت بددده مدددن الظهدددور الدددددنيوي 
أثبددددت لهددددم مددددن ذلددددك مددددايعرفون بدددده وفددددي الددددذي تنقطددددع المعرفددددة بانقطاعدددده، تأكددددد عندددددي أن 

كمدددددا أنددددده أراد اإلقتدددددداء بدددددبعض الشددددديوخ الدددددذين دوندددددو سددددديرهم مثدددددل ابدددددن  1"مدددددن سدددددلف لهدددددم
 2"خليل والقاضي أبي عبد اهلل وابن عبد البر والقاضي أبي البركات

 :مصادره

لددددم يعتمددددد إبدددددن مددددرزوق علدددددى مصددددادر مكتوبدددددة بددددل علدددددى المعاينددددة والشدددددهادة الحيددددة فدددددي  
 :اب، وسنورد  بعض  النماذج عن صيغ الشهادات الحيةاكثر صفحات الكت

 الصفحة الصيغة
والدددددددذي تحققتددددددده مدددددددن والددددددددي وعمدددددددي ومدددددددن 

 خاصة والده
513 

 514 إال أن عمي رحمه اهلل تعالى أخبرني
أخبرنددددددي شدددددديخنا أبددددددو العبدددددداس بددددددن القطددددددان 

 وعمي رحمه اهلل تعالى
510 

 510 وأخبراني
 515 أخبرني جماعة الأحصيهم كثرة

أخبرنددددددددددي شدددددددددديخنا إبددددددددددن القطددددددددددان والشدددددددددديخ 
المددددؤرخ الثقددددة أبددددو محمددددد عبددددد اهلل الشريشددددي 

516 

                                                             
 .510محمد بن مرزوق،المناقب المرزوقية، ص  1
 .515،ص نفسه 2
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والشدددددديخ المعظددددددم أبددددددو محمددددددد عبددددددد اهلل بددددددن 
عثمددددددان بددددددن يغمراسددددددن بددددددن زيددددددان وسددددددمعت 
الشددددددديخ المعظدددددددم كبيدددددددر بندددددددي عبدددددددد الدددددددوادي 

 وشيخ دولتهم أبا سليمان داود بن علي
بددددددددددن القطددددددددددان  أخبرنددددددددددي والدددددددددددي وعمددددددددددي واو

 وغيرهم
513 

ي سددددددديدي الشدددددديخ أبدددددددو العبدددددداس بدددددددن أخبرندددددد
 القطان

514 

أخبرنددددي العدددددل أبددددو عبددددد اهلل السددددني والثقددددة 
 أبو محمد الشريشي

514  

 

 :منهجه

الحمددددد هلل  الددددذي اليددددذل بعددددزه المنيددددع واليضددددل مدددددى األبددددد مددددن اتبددددع : " إسددددتخدام السددددجع 
 1"هداه واليضيع واليهان من أم باب كرمه بالحاجب دونه والشفيع

مددددن القصددددص مددددن ذلددددك  قصددددة المددددرأة التددددي طلبددددت  مددددن أبددددو عبددددد اهلل بددددن  ذكددددره للكثيددددر
مددددروزق أن يتشددددفع لهددددا لدددددى يغمراسددددن إلطددددالق سددددراح إبنهددددا والكرامددددة التددددي حدددددثت لدددده فددددي 

 .2ذلك

 :قيمته

يكتسدددددي كتدددددداب المناقددددددب المرزوقيددددددة قيمددددددة معتبددددددرة لمددددددن رام التددددددأريخ لبيددددددت ابددددددن مددددددرزوق  
ودورهدددددددم  فدددددددي الحركدددددددة العلميدددددددة بتلمسدددددددان، إذ يضدددددددم هدددددددذا الكتددددددداب تدددددددراجم هدددددددذا البيدددددددت 
بالتفصددددددديل، كمدددددددا يعدددددددد مصددددددددرا مهمدددددددا لدراسدددددددة الحيددددددداة اإلجتماعيدددددددة بتلمسدددددددان والمسدددددددتوى 

                                                             
 .562محمد بن مرزوق،المناقب المرزوقية،  ص 1
 .519نفسه،ص 2
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ارات حدددددول أطعمدددددتهم وألبسدددددتهم المعيشدددددي لعلمددددداء تلمسدددددان، حيدددددث ضدددددم الكتددددداب عددددددة اشددددد
 .وعالقتهم بالعامة وبطلبة العلم

 :النجم الثاقب فيما ألولياء اهلل من مفاخر المناقب

 :وصف الكتاب

إلبدددددن صدددددعد األنصددددداري،  1كتددددداب الدددددنجم الثاقدددددب فيمدددددا ألوليددددداء اهلل مدددددن مفددددداخر المناقدددددب 
وعلمددددداء عبددددارة عدددددن كتدددداب تدددددراجم بالدرجدددددة األولددددى حيدددددث تتبددددع فيددددده مؤلفددددده سددددير صدددددلحاء 

العددددددالم اإلسددددددالمي  مشدددددددرقا ومغربددددددا علدددددددى امتددددددداد الفتددددددرات التاريخية،تحديددددددددا مددددددن القدددددددرن 
الثدددداني إلددددى غايددددة القددددرن التاسددددع للهجددددرة مددددرتبين علددددى حددددروف المعجددددم بدددددءا بترجمددددة مددددن 

 .يبتدا اسمه بإبراهيم نهاية بحرف الياء

 الورقة الترجمة
 6 ابراهيم بن أدهم  التميمي 

 3 بن اسماعيل الخواصابراهيم بن أحمد 
 4 ابراهيم بن اسحاق 

 2 ابراهيم بن أحمد بن علي القيرواني
 55 ابراهيم بن علي أبو علي الشيرازي
 59 ابراهيم بن سعد أبو اسحاق العلوي

 51 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم البلفيقي
 53 ابراهيم بن أحمد القيرواني

 54 ابراهيم بن موسى بن عبد اهلل
 52 ابراهيم بن محمد التنوخي األندلسي

 52 ابراهيم بن موسى المصمودي
 96 ابراهيم بن محمد بن علي التازي

                                                             
 2و1و5أجزاء فقط  6أجزاء لكن المخطوطة التي استطعنا الحصول عليها تضم  2األصل يضم الكتاب في  1

 .وهي موجودة في الخزانة العامة بالرباط 5929وتحمل رقم ك
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 20 أحمد بن حنبل
 26 أحمد بن عبد اهلل بن ميمون 

 23 أحمد بن نصر الخزاعي البغدادي
 24 أحمد بن محمد الثوري البغدادي

 22 أحمد بن محمد الطوسي البغدادي
 22 محمد بن سهل البغداديأحمد بن 

 25 أحمد بن نصر الداودي
 26 أحمد بن عبد اهلل األصبهاني
 21 أحمد بن أبي الربيع المالقي

أحمدددددددددددددد بدددددددددددددن محمددددددددددددددد بدددددددددددددن عطدددددددددددددداء اهلل 
 الصنهاجي

23 

 22 أحمد بن يوسف بن السليم المعافري
 22 أحمد أبي الحسن الرباعي

 509 أحمد بن عبد العزيز المراكشي
 506 السبتي أبو العباس

 553 أحمد بن ابراهيم بن عبد الملك
 590 أحمد بن عبد اهلل الحجري المالقي

 552 أحمد بن علي الكالعي
 599 أحمد بن عاشر الجزري

 569 محمد بن علي بن أبي طالب
 563 محمد بن علي بن الخميس

 519 محمد المنذر التميمي
محمددددددددد بددددددددن عبددددددددد الددددددددرحمن أبددددددددو الحددددددددارث 

 التميمي
514 

 512 محمد بن يوسف المغراوي 
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 510 محمد بن أحمد الشافعي
 535 محمد بن منصور الطوسي
 536 محمد بن اسماعيل البخاري

 542 محمد بن علي بن عطية الحارثي
 526 محمد بن أحمد البغدادي

 524 محمد الباقالني
 522 محمد بن سعد القيرواني

 900 أبو حامد الغزالي 
 955 أبو بكر الطرطوشي 

 991 محمد بن عمر السجلماسي
 994 محمد بن أحمد اإلشبيلي 
 992 محمد بن أحمد التاوسي 

 992 محمد بن ابراهيم 
 965 محمد بن أحمد السجلماسي 

 969 محمد بن علي الغماري
 966 محمد بن سالم األندلسي 

 961 محمد بن الصباع 
 963 المراكشيمحمد بن تميم الزناتي 

 962 عياض بن موسى اليحصبي
 933 عقيل المنبجي

 932 عدي بن مسافر
 940 غالب بن عطية 

 944 فضيل بن عياض
 922 القاسم بن عبد اهلل 

 920 سفيان بن سعيد الثوري
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 606 سفيان بن عيينة
 602 سلمة بن دينار 

 659 سهل بن عبد اهلل 
 652 شعيب بن الحسين األندلسي

 663 هرم بن حيان
 664 واضح بن سليمان

 615 يلنور أبو يعزى 
 612 أبو يعقوب التفريسي

 

 :توثيق عنوان الكتاب ونسبته لمؤلفه

فهددددذا كتدددداب الددددنجم الثاقددددب فيمددددا ألوليدددداء " صددددرح ابددددن صددددعد فددددي مقدمددددة كتابدددده بددددالعنوان  
ونفدددددس العندددددوان ذكدددددره  1"اهلل مدددددن مفددددداخر المناقدددددب يضدددددم أعالمهدددددم وينشدددددر مدددددوثرهم وأيدددددامهم

مضددددديفا  2"الدددددنجم الثاقدددددب فيمدددددا ألوليدددداء اهلل تعدددددالى مدددددن المفددددداخر والمناقدددددب" تلميددددذه البلدددددوي 
كلمدددددة تعدددددالى واأللدددددف والدددددالم لكلمدددددة مفددددداخر والدددددواو بدددددين كلمتدددددي مفددددداخر والمناقدددددب، وذكدددددر 

ألدددددف كتابدددددا سدددددماه " الشفشددددداوني هدددددذا العندددددوان أيضدددددا فدددددي معدددددرض ترجمتددددده البدددددن صدددددعد 
، وذكددددددره التنبكتدددددي مسددددددقطا مندددددده 3"فيمدددددا ألوليدددددداء اهلل مدددددن مفدددددداخر المناقدددددب بدددددالنجم الثاقددددددب

الددددنجم الثاقددددب فيمددددا " فددددي حددددين ذكددددره ابددددن مددددريم مسددددقطا مندددده كلمددددة مفدددداخر  4كلمددددة مفدددداخر
 .5"ألولياء اهلل من المناقب

                                                             
 .9ابن صعد، النجم الثاقب فيما ألولياء اهلل من مفاخر المناقب،ورقة 1
 .153،ص5،5226البلوي،ثبت،دراسة وتحقيق عبد اهلل العمراني،دار الغرب اإلسالمي،ط 2
 .591،صالمصدر السابقمحمد بن عسكر الشفشاوني، 3
 .141،صالمصدر السابقأحمد بابا التنبكتي، 4
 .915،صالمصدر السابقابن مريم،  5
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أمددددا فددددي الدراسددددات الحديثددددة فقددددد ذكددددره عددددادل نددددويهض بعنددددوان الددددنجم الثاقددددب فيمددددا ألوليدددداء 
، وذكددددره المنددددوني أيضددددا بعنددددوان الددددنجم الثاقددددب فيمددددا ألوليدددداء اهلل 1المناقددددباهلل مددددن مفدددداخر 

بينمددددا وقددددع صدددداحب كتدددداب إيضدددداح المكنددددون فددددي خطددددأ حيددددث نسددددب  2مددددن مفدددداخر المناقددددب
الدددددددنجم " ه وذكدددددددره تحدددددددت عندددددددوان 412الكتددددددداب ألبدددددددي عبدددددددد اهلل المقدددددددري المتدددددددوفى سدددددددنة 

 .3"الثاقب فيما لألولياء من المناقب

 : دوافع تأليف الكتاب

وأشدددار بجمعددده وانتقائددده " ألدددف ابدددن صدددعد هدددذا الكتددداب بنددداء علدددى طلدددب المتوكدددل الزيددداني  
مددددن دواويددددن هددددذا الفددددن وأجددددزاءه مددددن جعددددل اهلل طاعتدددده مددددن اللددددوازم وأيددددام دولتدددده كاألعيدددداد 
والمواسددددم، باسددددط العدددددل واألمددددان، المسددددتولي علددددى أمددددر اإلحسددددان، المنتشددددرة مفدددداخر عدلدددده 

ار والبلدددددان، عالمددددة أمددددراء المددددؤمنين المخصددددوص بعنايددددة ومددددوثر فضددددله فددددي سددددائر األقطدددد
رب العدددددالمين،  أميدددددر المسدددددلمين المتوكدددددل علدددددى رب العدددددالمين موالندددددا أبدددددو عبدددددد اهلل محمدددددد 
بددددن موالنددددا المتوكددددل علددددى اهلل أميددددر المسددددلمين تدددداج الملددددوك والسددددالطين محددددب أهددددل العلددددم 

ن موالينددددا الخلفدددداء الراشدددددين أئمددددة والدددددين وعميددددد أوليدددداء اهلل المتقددددين موالنددددا أبددددو عبددددد اهلل بدددد
فقابلددددددت كددددددريم تلددددددك ....الهدددددددى والدددددددين أيددددددده اهلل بالنصددددددر المبددددددين وأبقدددددداه عددددددز المسددددددلمين

 .4"اإلشارة بقبول البدار ولسان البشارة

 :مصادره

اعتمددددد ابددددن صددددعد علددددى أكثددددر مددددن مئددددة مصدددددر ممددددا يبددددين حجددددم الجهددددد المبددددذول وسددددعة 
  :والسددددددددددددددددددددددددددددددددنةاإلطددددددددددددددددددددددددددددددددالع، إظافددددددددددددددددددددددددددددددددة إلددددددددددددددددددددددددددددددددى استشددددددددددددددددددددددددددددددددهاده بددددددددددددددددددددددددددددددددالقرآن 

 :القرآن

                                                             
 .521، صالمرجع السابقعادل نويهض، 1
 . 595،ص5226، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،الرباط،5بية لتاريخ المغرب، جمحمد المنوني، المصادر العر  2
، تصحيح رفعت 9اسماعيل باشا، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ج 3

 .393،ص5214بيلكة الكليسي،دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
  .6-9ابن صعد،النجم الثاقب، ورقة  4
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 الصفحة السورة اآلية
ألددددددددم يددددددددأن للددددددددذين آمنددددددددوا أن 
تخشددددددددددع قلددددددددددوبهم لددددددددددذكر اهلل 
ومدددانزل مددددن الحددددق واليكونددددوا 
كالددددددذين أوتددددددوا الكتدددددداب مددددددن 
قبدددددددل فطددددددددال علدددددددديهم األمددددددددد 
فقسدددددت قلدددددوبهم وكثيدددددر مدددددنهم 

 . فاسقون

 540 53الحديد اآلية 

 5التكاثر اآلية  ألهاكم التكاثر
 

529 

سدددددلطان علدددددى إندددده لددددديس لددددده 
الدددددددذين آمندددددددوا وعلدددددددى ربهددددددددم 

 . يتوكلون

 901 22النحل اآلية 

الددددذين كددددذبوا شددددعيبا كددددأن لددددم 
يغنددددددددوا فيهددددددددا الددددددددذين كدددددددددذبوا 

  شعيبا كانوا هم الخاسرين

 915 29األعراف اآلية

ذريدددددددة بعضدددددددها مدددددددن بعدددددددض 
 .واهلل سميع عليم

 511 61آل عمران اآلية 

قدددددددددال فدددددددددانظرني إلدددددددددى يدددددددددوم 
 .يبعثون

 956 51األعراف اآلية 

 956 51األعراف اآلية .قال إنك من المنظرين
قدددددل أوحدددددي إلدددددي أنددددده اسدددددتمع 
نفددددددر مددددددن الجددددددن فقددددددالوا إنددددددا 

 .سمعنا قرآنا عجبا

 511 5الجن اآلية 

وأمدددددا مدددددن خدددددداف مقدددددام ربدددددده 
ونهددددددى الدددددددنفس عدددددددن الهدددددددوى 

 522 15-10النازعات اآلية 
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 .فإن الجنة هي المأوى
وأنكحدددددددددددوا األيددددددددددددامى مددددددددددددنكم 

عبدددددددددادكم والصدددددددددالحين مدددددددددن 
مدددددددددائكم إن يكوندددددددددوا فقدددددددددراء  واو
يغدددددددنهم اهلل مدددددددن فضدددددددله واهلل 

 .واسع عليم

 513-511 69النور اآلية 

واصددددددددددبر علدددددددددددى مدددددددددددايقولون 
 .واهجرهم هجرا جميال

 954 50المزمل اآلية 

وقددددددددددددالوا الحمددددددددددددد هلل الدددددددددددددذي 
صدددددددددددددددقنا وعددددددددددددددده وأورثنددددددددددددددا 
األرض نتبددددددددوأ منهددددددددا حيددددددددث 

 .نشاء فنعم أجر العاملين

 902 41الزمر اآلية 

أولدددددددم يدددددددر الدددددددذين كفدددددددروا أن 
السددددددددددددماوات واألرض كانتددددددددددددا 
رتقدددددا ففتقناهمدددددا وجعلندددددا مدددددن 
المددددداء كدددددل شددددديي حدددددي أفدددددال 

 .يؤمنون

 951 60األنبياء اآلية 

 .وقولوا للناس حسنا 
 

 218 60البقرة اآلية 

ولمددددن صددددبر وغفددددر إن ذلددددك 
 من عزم األمور

 952 16الشورى اآلية 

وليضددددددددربن بخمددددددددرهن علددددددددى 
 جيوبهن

 

 965 65اآلية النور 
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 :الحديث

 الصفحة بداية الحديث
أشدددددددددرف أمتدددددددددي حملدددددددددة القدددددددددرآن وأصدددددددددحاب 

 ...الليل
556 

 566 ...أكرموا الشهود فإن اهلل تعالى
 566 ...أكل الناس يقفون للحساب

 592 ...بلى ياجبريل: أال أبشرك؟ قال
 553 ...أن رجال من بني اسرائيل مر 

الشدددددددددديبة أن مددددددددددن إجددددددددددالل اهلل إجددددددددددالل ذي 
 المسلم

905 

 561 أطلبوا الخير من حسان  الوجوه
 921 ...إذا طلع الفجر هبت  ريح من تحت

 963 إذا سألتم اهلل فاسألوه العافية
 901 ...إنما تفعله فارس والروم بملوكها

 
 :المصادر المكتوبة

 ،1"ذكددددددره الحددددددافظ أبددددددو عبددددددد اهلل األبددددددار فددددددي كتابدددددده المختصددددددر": مختصددددددر ابددددددن األبددددددار 
 ،2"حدددددث فددددي كتابدددده المعجددددم عددددن شدددديخه أبددددي علددددي الصدددددفي": المعجددددم للقاضددددي عيدددداض

تددددداريخ  ،3"ومدددددن مروياتدددده فددددي المقامددددات العرفانيددددة": المقامددددات العرفانيددددة للقاضددددي عيدددداض 
ومدددددن مروياتددددده ": مقددددداالت الصدددددوفية  ،4"وروي ابدددددن الخطيدددددب فدددددي تاريخددددده": ابدددددن الخطيدددددب

                                                             
الطاهر منزل، النجم الثاقب فيما ألولياء اهلل من مفاخر المناقب  دراسة وتحقيق للجزء الثامن، مذكرة ماجستير،  1

 .503، ص9059، 9كلية العلوم االنسانية والعلوم اإلجتماعية، جامعة قسنطينة
 .502-502نفسه، صص  2
 .556، ص نفسه3
 .  553نفسه، ص 4
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أنشددددد أبددددو ": رحلددددة ابددددن الحدددداج ،1"فيةعددددن أبددددي بكددددر المطددددوعي فددددي كتابدددده مقدددداالت الصددددو 
 ،3"حددددددث ابددددن الرقيدددددق فددددي كتابددددده": كتدددداب ابدددددن الرقيددددق ،2"اسددددحاق بددددن الحددددداج فددددي رحلتددددده

قدددددال صددددداحب وفيدددددات : " وفيدددددات األعيدددددان ،4"وحددددددث صددددداحب الدددددروض": كتددددداب الدددددروض
وفددددددي تدددددداريخ المحدددددددث الفاضددددددل سددددددليل العلمدددددداء : " تدددددداريخ طلحددددددة بددددددن محمددددددد ،5"األعيددددددان

وذكرهدددا التجيبدددي فدددي رحلتددده عدددن بعددددض : " رحلدددة التجيبدددي ،6"طلحدددة بدددن محمدددد بدددن طلحدددة
ومدددن شدددعر هدددذا الدددولي أبدددي بكدددر بدددن غالدددب أنشدددده لددده صددداحب :" قالئدددد العقيدددان ،7"شددديوخه

سدددددن المقدسدددددي فدددددي كتابددددده التتمدددددة قدددددال أبدددددو الح: " التتمدددددة لوفددددداة األئمدددددة  ،8"قالئدددددد العقيدددددان
كتدددداب  ،10"وفددددي رسددددالة القشدددديري عددددن أبددددي علددددي الددددرازي: " رسددددالة القشدددديري،9"لوفدددداة األئمددددة

وفددددي كتدددداب الهدايددددة :" كتدددداب الهدايددددة ، 11"وذكددددر الهمددددذاني فددددي كتدددداب البهجددددة: " البهجددددة
  ،13"حكدددددى األسدددددتاذ أبدددددو بكدددددر فدددددي كتابددددده السدددددراج: " كتددددداب السدددددراج ،12... "كدددددان الفضددددديل

شددددرف المحددددددثين   ،14... "وفددددي فوائدددددد أبددددي طدددداهر السددددلفي: "ل أبددددي طدددداهر السددددلفي  فوائددددد
تددددداريخ  ،15"حددددددث أبدددددو علدددددي الغسددددداني بسدددددنده فدددددي كتابددددده المؤلدددددف فدددددي شدددددرف المحددددددثين" 

                                                             
 .592نفسه، ص 1
 .561، ص نفسه 2
 .516نفسه، ص 3
 .519،ص الطاهر منزل ، المرجع السابق 4
 .514نفسه،ص 5
 .535نفسه،ص 6
 .535نفسه ،ص 7
 .533نفسه،ص 8
 .532نفسه،ص 9

 .546،ص نفسه 10
 .546نفسه،ص 11
 .541نفسه،ص 12
 .525نفسه،ص 13
 .529نفسه،ص 14
 .523،ص نفسه15
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قددددددال أبددددددو : " إحيدددددداء علددددددوم الددددددين  ،1... "وفددددددي تددددداريخ ابددددددن الخطيددددددب حكدددددى: " الخطيدددددب
البيددددددددان  ،3... "ث صدددددددداحب الهدايددددددددةحددددددددد: " كتدددددددداب الهدايددددددددة ،2... "حامددددددددد فددددددددي اإلحيدددددددداء

وقدددددال القاضدددددي : " كتددددداب الجهددددداد ،4... "قدددددال ابدددددن رشدددددد فدددددي كتابددددده البيدددددان: " والتحصددددديل
... وحكددددى القرطبددددي فددددي كتابدددده التددددذكرة قددددال: " التددددذكرة ،5... "عيدددداض فددددي كتدددداب الجهدددداد

: " الددددددروح ،7"وقددددددرأت فددددددي كتدددددداب الطبقددددددات عددددددن إبددددددراهيم السددددددالل: " كتدددددداب الطبقددددددات  ،6"
علددددددوم  ،8... "شددددددمس الدددددددين بددددددن القدددددديم الجوزيددددددة فددددددي كتابدددددده المؤلددددددف عددددددن الددددددروحوحكددددددى 

وفددددددددددي كتددددددددددداب : " االستسددددددددددالم ،9"وفددددددددددي كتدددددددددداب علددددددددددوم الحدددددددددددديث للحدددددددددداكم: " الحددددددددددديث
: " مناقددددددب الشددددددافعي،11... "وفددددددي كتدددددداب زهددددددر اآلداب: " زهددددددر اآلداب ،10... "االستسددددددالم

وفدددددي رحلدددددة اإلمدددددام : " رحلدددددة ابدددددن رشدددددد  ،12... "وفدددددي مناقدددددب لبددددددر الددددددين بدددددن الخطيدددددب
وفددددددي كتدددددداب ابددددددن الحددددددذاء عددددددن اإلمددددددام : " كتدددددداب ابددددددن الحددددددذاء  ،13"عبددددددد اهلل بددددددن رشدددددديد

 ،15"ذكدددددر ابدددددن الكردبدددددوس وغيدددددره مدددددن أهدددددل األخبدددددار: " تددددداريخ ابدددددن الكردبدددددوس ،14"مالدددددك
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 .901نفسه،ص 5
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وحدددددددث : " كتددددداب البهجدددددة ،1"وحكدددددى ابددددددن الرقيدددددق فدددددي كتددددداب النسدددددداء : " كتددددداب النسددددداء 
 . 3... "وفي كتاب مقامات األصفياء: " مقامات األصفياء ،2... "لبهجةصاحب ا

 : منهجه

 :اتبع ابن صعد في ترجمته لألعالم الخطوات التالية .5
 .ذكر اسم العلم .9
 .ذكر موطنه .6
 .إيراد أقوال العلماء فيه .1
 .ذكر بعض األحداث التي  جرت معه .1
 .سنة وفاته .3
 .كراماته .4

ذكدددددره الحدددددافظ أبدددددو عبدددددد اهلل األبدددددار " الخددددداص  النقدددددل مدددددن المصدددددادر باختصدددددار وبأسدددددلوبه
" ، 4"فددددددي كتابدددددده المختصددددددر بروايددددددة أبددددددي علددددددي الصدددددددفي فددددددي بعددددددض كالمدددددده وبالجملددددددة

 .5"وأخبار هذا الولي رحمه اهلل كثيرة وفيما ذكرناه كفاية

قلدددددت محمدددددد بدددددن سدددددلمة هدددددذا مدددددن كبدددددار : " إيدددددراد رأيددددده الشخصدددددي حدددددول بعدددددض األخبدددددار
 .6"الصحابة

كدددددان لمحمدددددد بدددددن عمدددددر الواقددددددي اختصددددداص بالحاجدددددب يحيدددددى : قدددددالوا: " ذكدددددر القصدددددص 
 .7..."بن خالد البرمكي
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غلددددددب عليدددددده الزهددددددد واإلنقطدددددداع وثبتددددددت واليتدددددده وزعامتدددددده باتفدددددداق أهددددددل : "اسددددددتخدام السددددددجع
جمددددداع مدددددن " ، 2"قبلددددتهم التدددددي يصدددددلون إليهددددا وذخيدددددرتهم التدددددي يعولددددون عليهدددددا"، 1"عصددددره واو

 .3"أكابر أوليائه وصدور أتقيائه

اللهددددم انفعندددا ببركددددة أوليائدددك وأفددددض عليندددا مددددن أندددوار أتقيائددددك : " عاء فدددي آخددددر الترجمدددةالدددد
 .4"وأصفيائك وصل وسلم على سيدنا محمد سيد  رسلك وأنبيائك

" ، 5"أبددددو الفضددددل العددددالم الشددددهير والددددولي الكبيدددددر: " اسددددتخدام ألفدددداظ التبجيددددل للمتددددرجم لهددددم
، 7"أعلدددددم علمائهدددددا وأفاضدددددل زهادهدددددا"  ،6"كدددددان بالشدددددام مدددددن أكدددددابر أوليائددددده وصددددددور أتقيائددددده

كبيددددددر مشدددددديخة " ، 8"وعالمددددددة أعددددددالم وقتدددددده فددددددي جميددددددع اآلفدددددداق...كبيددددددر مشدددددديخة األوليدددددداء
كبيدددددر أوليددددداء " ، 11"سددددديد العددددارفين وقددددددوة السدددددالكين"،  10"عالمدددددة زهادهدددددا"، 9"أوليدددداء زمانددددده

 .12"زمانه

 :قيمته

األوسددددددط خددددددالل كتدددددداب الددددددنجم الثاقددددددب صددددددورة صددددددادقة عددددددن الحركددددددة الصددددددوفية بددددددالمغرب 
حيدددددث ضدددددم تدددددراجم عشدددددرات المتصدددددوفة والصدددددلحاء والزهددددداد خاصدددددة محمدددددد  العهدددددد الزياني،

بدددددن عمدددددر الهدددددواري وابدددددراهيم التدددددازي وابدددددراهيم بدددددن موسدددددى المصدددددمودي وأحمدددددد بدددددن نصدددددر 
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وهدددددو  الدددددداودي وأحمدددددد بدددددن عبدددددد العزيدددددز السددددداللجي حيدددددث فصدددددل فدددددي سددددديرهم ومنددددداقبهم،
ي تددداريخ الدولدددة الزيانيددددة، كمدددا يعتبدددر مصدددددرا بدددذلك يمثدددل مصددددرا الغنددددى عنددده للبددداحثين فدددد

للحيددددداة اإلجتماعيدددددة وعالقدددددات العلمددددداء والصدددددلحاء بالسدددددلطة، والتوجهدددددات الفكريدددددة والثقافيدددددة 
ورؤيددددددة  والددددددرحالت التددددددي قدددددداموا بهددددددا والشدددددديوخ الددددددذين درسددددددوا علدددددديهم وأصددددددولهم، للعلمدددددداء
لشددددددعرية كما يضددددددم الكتدددددداب عشددددددرات األبيددددددات اللمجتمددددددع ومسدددددداعيها إلصددددددالحه، السددددددلطة

ممدددددددا يسددددددداعد فدددددددي دراسدددددددة الحركدددددددة األدبيددددددددة وعديدددددددد اإلشدددددددارات حدددددددول بعدددددددض الجوانددددددددب 
الكتدددددداب ألددددددف أصددددددال و  المعماريددددددة مثددددددل الزوايددددددا والمسدددددداجد والحمامددددددات وخددددددزائن الكتددددددب،

بطلددددب مددددن المتوكددددل ممددددا يبددددين مسدددداعي اصددددالحية لهددددذا الحدددداكم، اظافددددة إلددددى أندددده مصدددددر 
 .للحياة الثقافية
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  أريخ ألحداث أم  مجيد لسلطا ؟ :السياسيالتاريخ -4
بفعدددددل تحدددددول تلمسدددددان إلدددددى عاصدددددمة سياسدددددية فدددددي العهدددددد الزيددددداني فإنددددده مدددددن الطبيعدددددي أن 
تعددددرف إهتمامددددا بتاريخهددددا وأحددددداثها السياسددددية مددددن طددددرف المددددؤرخين، وقددددد كددددان ذلددددك بفعددددل 

األحدددداث تشدددجيع أمدددراء بندددي زيدددان علدددى كتابدددة التددداريخ وطلدددبهم مدددن كتددداب الدددبالط بتددددوين 
السياسددددية كمددددا يظهددددر لنددددا ذلددددك مددددن مقدددددمات هددددذه المصددددادر، فددددأبو حمددددو طلددددب شخصدددديا 
مدددن يحيدددى بدددن خلددددون تدددأليف كتددداب حدددول تددداريخ بندددي زيدددان، إظافدددة إلدددى أن رغبدددة التقدددرب 
مدددن الدددبالط الزيددداني أو زيدددادة الحظدددوة عندددد أمدددراء بندددي زيدددان كاندددت تحدددذو بدددبعض الجلسددداء 

هددددددائها لهدددددم تعبيدددددرا عدددددن إمتندددددانهم لهدددددم مثلمدددددا والمحسدددددوبين علدددددى الدددددبالط بتدددددأليف كتددددد ب واو
كددددان مددددع أبددددي عبددددد اهلل التنسددددي صدددداحب نظددددم الدددددر والعقيددددان، وعليدددده فقددددد عددددرف التدددداريخ 

 :السياسي عدة توليف وصلت إلينا نذكر من بينها

 :زهر البستان في دولة بني زيان
 :وصف الكتاب

بدددد الدددواد بدددالمغرب األوسدددط يدددؤرخ لدولدددة بندددي ع" زهدددر البسدددتان فدددي دولدددة بندددي زيدددان"كتددداب  
وهددددو عبددددارة عددددن ثالثددددة أسددددفار، األول والثالددددث منهددددا فددددي حكددددم المفقددددود ومددددابين أيدددددينا هددددو 
السددددددفر الثالددددددث الددددددذي يتندددددداول بالتفصدددددديل ألحددددددداث خمددددددس سددددددنوات مددددددن حكددددددم أبددددددو حمددددددو 

، تندددددداول ھ431إلددددددى غايددددددة  ھ430موسددددددى الثدددددداني للدولددددددة العبددددددد الواديددددددة، وبالضددددددبط مددددددن 
السياسدددية خددددالل الفتدددرة المدددذكورة، وقددددد مهدددد لدددذلك بمقدمددددة تحددددث فيهدددا عددددن فيهدددا األحدددداث 

 . األوضدددددددددددداع السياسددددددددددددية بددددددددددددالمغرب األوسددددددددددددط قبيددددددددددددل إحيدددددددددددداء أبددددددددددددي حمددددددددددددو للدولددددددددددددة
 :مضمون الكتاب

الكتاب كما قلنا سابقا ينتمي للتواريخ اإلخبارية التي تفصل في ذكر األخبار، وزهر البستان  
تقسيم الموضوعي، وعليه فقد تناول في كل سنة مصنف وفق التسلسل الزمني وليس ال

 :األحداث السياسية التي وقعت فيها
تطرق فيها إلى إحياء الدولة العبد الوادية على يد أبو حمو موسى الثاني : مقدمة عامة

قامته بتونس وخبره مع علماء الحدثان والجفران وتبشيره برجوع الدولة على يديه، وقام  واو
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رنة تاريخية بين عبد الرحمن الداخل وهروبه من بطش العباسيين وتمكنه الكاتب هنا بعقد مقا
من إحياء الدولة األموية في األندلس، وبين أبي حمو الثاني والجهود التي بذلها إلحياء 

الدولة، كما تحدث عن الحمالت العسكرية التي شنها في طريقه من تونس إلى تلمسان وذلك 
أرجف أهلها وشتت شملها قاتلها قتاال شديدا فأذاق "طة التي بعد تحالف العرب معه، بدءا بنف

، وقد كان هذا الفتح مدعاة لعرب رياح بالدخول في خدمته، فانضموا 1"أهلها وباال وتنكيدا 
لجيشه، وتحدث أيضا عن سيطرته على جبل بني ثابت وبني وزان، وبعد هذه الواقعة إنضم 

 .2"ائه وحساده وأن يبلغوه غاية مطلبه ومرادهبالنصرة على أعد"إليه بنو عامر واعدينه 
ذكر فيها كيفية أخذ تلمسان ودخوله على المكتفي إبن السلطان المريني أبي : ھ430سنة 

عنان، ثم فصل في خبر أبي بكر بن عنان المريني ووزيره الحسن بن عمر المستبد بتدبير 
ب أبو حمو الثاني جندي للهجوة على تلمسان وتجن 2000الدولة وتجهيزه لجيش من 

خالئهم تلمسان له، كما تحدث  مواجهتهم وتحصنه بالصحراء، وعقد المرينيين الصلح معه واو
عن، قدوم أبي يعقوب والد أبو حمو موسى الثاني من المغرب، وفصل أيضا في هزيمة أبو 
 يعقوب ليحيى بن علي المريني في جبال الوانشريس وهرب هذا األخير إلى مليانة وتقدم أبو

يعقوب إلى المدية وسيطرته عليها صلحا، كما تحدث عن وصول عبد اهلل بن مسلم المريني 
ودخوله في طاعة أبو حمو الثاني وتملكه سجلماسة، كما تحدث عن سيطرة وزير أبو حمو 

موسى الثاني على مليانة التي كان يحيى بن علي متحصنا بها مع فارح وقبضه عليهما مع 
بن أخيهفلولهما، كما تطرق إل  . ى خبر حصر إبن ودرار في الجزائر وقتل يحيى بن علي واو

استهل أحداث هذه السنة باحتفال األمير الزياني أبو حمو موسى الثاني بالمولد : ھ435سنة 
النبوي الشريف، حيث أورد مجموعة من القصائد التي نظمها الشعراء في هذه المناسبة، كما 

مداد أبي سالم المريني ألهلها عن طريق البحر تحدث عن حصار أبي يعقوب للجزائر  واو
وتمكنهم من الصمود، وانسحاب أبي يعقوب عنها متوجها إلى تلمسان لينوب عن إبنه أبو 

حمو الذي توجه إلى الصحراء، وفصل في خبر قيام حفيد المولى أبي تاشفين على يد أبي 
عداوة مفراوة لبني عبد الواد سالم المريني، كما تحدث عن حصار تنس ودخولها بالقوة بسبب 

وغدرهم ألبي حمو بأطار أن أوفاطيس ففروا إلى تنس واعتصموا بها فدخلها أبو حمو عنوة 
                                                             

 .96مؤلف مجهول،زهر البستان ،ص 1
 .93نفسه،ص 2
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 . وقتل قائدها عثمان بن أبي تجالء المريني
استهلها بذكر إحتفال أبي حمو موسى الثاني بالمولد النبوي الشريف لهذه السنة، : ھ762

الشعراء بهذه المناسبة، وتطرق أيضا إلى خبر مقتل منصور  وأورد قصائد مطولة لثالثة من
بن خلوف المريني حاكم قسنطينة وصلح أبي حمو مع أبي سالم المريني الذي كان مؤثرا 

للشهوات، وقد كان من شروط هذا الصلح سفر األمير أبو تاشفين إبن أبو حمو موسى 
لتفصيل عن ماوقع في بالط أبي الثاني إلى المرينيين وقد خصص لها عنوانا تحدث فيه با

سالم المريني والحديث الذي دار بينه وبين أبي تاشفين وأشياخ المرينيين، كما تطرق إلى 
خبر خروج أبي حمو موسى إلى وهران وسيطرته عليها بالسيف وحصاره للجزائر وسيطرته 

 . عليها صلحا
ونكثهم بيعة المرينيين، تطرق فيها إلى خبر دخول أهل تدلس في خدمة الزيانيين : ھ763

تصاله ببجاية، وأيضا تحدث عن وفاة أبو  كما تحدث عن خروج الوزير عبد اهلل بن مسلم واو
 . يعقوب والد أبو حمو موسى الثاني

تطرق فيه إلى خبر خروج الوزير أبي عبد اهلل بن مسلم ووصول األمير أبو عبد اهلل : ھ764
ر ذكر أحداثا مختلفة وقعت في هذه السنة، صاحب بجاية وطلبه النصرة منه، وفي األخي

منها وصول الفقيه أبي عبد اهلل بن مرزوق إلى تلمسان وتنصيبه إماما بمسجد العباد، 
ووصول ابن عم ألفنش إلى تلمسان للدخول في خدمة أبي حمو الثاني وسفر ابن مرزوق 

 .  ألداء فريضة الحج وخروج أبي تاشفين إلى الجزائر
 :مصادره
صاحب كتاب زهر البستان إلى مصادره، أو باألحرى لم يعتمد على مصادر ذلك أنه لم يشر 

كان شاهد عيان دون ماسمعه ورآه، وقد اعتمد على مصدرين استشهد بهما في ذكره لقصة 
عبد الرحمن الداخل بغرض تشبيه ماوقع له بأبي حمو موسى الثاني، المصدر األول لم 

روى بدر مولى : قال الرازي" ؤلف وهو الرازي حيث يقول يذكر عنوانه بحيث اكتفى بذكر الم
، والمصدر الثاني هو كتاب المقتبس إلبن حيان، حيث يقول  1"  ...عبد الرحمن بن معاوية

 .2"وذلك لما أراد اهلل من الخيرة، وكمال القصة في مقتبس إبن حيان"
                                                             

 .52مؤلف مجهول،زهر البستان،ص 1
 .95،ص نفسه 2
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ي مع علماء الحدثان وقد اعتمد على رواية شفوية في حديثه عن خبر أبو حمو موسى الثان
، وقال في 1"سمعت من تحدث بظهور موالنا السلطان : قال الراوي" والجفران، حيث يقول

ه في خبر السلطان أبو حمو الثاني مع رسول بني 436معرض حديثه عن أحداث سنة 
 2..."ولما وصل إلى سلطانه: قال الراوي" مرين برسم عقد الصلح حيث قال 

 3...""حموفيروى أن المولى أبا "
 : منهجه

موالنددددددا السددددددلطان الماجددددددد الناجددددددد "إسددددددتخدام ألفدددددداظ التبجيددددددل ألبددددددي حمددددددو موسددددددى الثدددددداني 
المعظددددددم الباسددددددل العددددددالم الكافددددددل المهدددددداب المنصددددددور اإلمددددددام البدددددداذل وحيددددددد العصددددددر وذروة 

موالنددددددا الخليفددددددة اإلمددددددام "، "  4صددددددقر بنددددددي زيددددددان نجددددددل الملددددددوك األجلددددددة األعيددددددان الفخددددددر
 .5"ضرغام أبو حمو إمام دهرنا ووحيد عصرناالمهاب المنصور وال

 6"على يد الملك السعيد الهمام األحد المجيد أبي حمو" 
فانتقل الحديث من الخاص إلى العام وتفرع "السجع في كثير من المواضع، مثل  استخدام

 .7"على ذلك كثير الكالم
خرج طريدا شريدا فعاد "8"والبعيدفشاع الخبر بقولهما عند أهل التوحيد واتصل الخبر بالقريب "

 .9"ملكا صنديدا وأحرز ملكا عتيدا 

                                                             
 .53،ص نفسه 1
 . 529نفسه ،ص 2
 53نفسه،ص 3
 .51نفسه،ص 4
 .53نفسه،ص 5
 .96،صمجهول، زهر البستان  6
 .53نفسه،ص 7
 .54،ص نفسه 8
 .95نفسه،ص 9
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ولم يزل الطلب على أبناء ملوكهم وأشرافهم ووسائط سلوكهم وأكثر البحث عن موالنا 
 1"السلطان المقيم دولة بني زيان

وتقدير اإلله الخلق واألمر تبارك اهلل رب العالمين "إبداء موقفه في بعض األخبار، مثل 
 .2"ث أرضه من يشاء من عباده الصالحين يور 

 .4الجالمد ،3األواوين،الترجيف  ،إنافته ،الماحل،جيدها"إستخدام مصطلحات صعبة مثل 

 :استشهاده بالشعر في الكثير من المواضع

 الصفحة عدد أبياتها موضوعها صاحبها مطلع القصيدة
حددددددددددددان الفددددددددددددراق 
فكندددددددددددددددت منددددددددددددددده 

 بمنزل

أبدددددددددددددددددو حمدددددددددددددددددو 
 موسى الثاني

لألهددددددددل الشددددددددوق 
 واألحبة

13 94 

جدددددددددرت أدمعدددددددددي  
بددددددددددددين الرسددددددددددددوم 

 الطواسم

أبدددددددددددددددددو حمدددددددددددددددددو 
 موسى الثاني

شدددددددددددددرح وقدددددددددددددائع 
عودتدددده لتلمسددددان 

 سلطانا

505 66 

أشدددددهرا باألمدددددالي 
 واألماني

القاضدددددددددددي أبدددددددددددو 
عبددددددد اهلل محمددددددد 
بدددددددددددددددددن أحمدددددددددددددددددد 
الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددني 
المعدددددروف بدددددابن 

 يعلى

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه430

16 14 

مددددددددددددددح النبددددددددددددددي 
المصدددددددددددددددددددددددددددطفى 

الفقيددددددددددددددده أبدددددددددددددددي 
محمددددددددددددددد عبددددددددددددددد 

مدددددح النبددددي فددددي 
اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 

14 10 

                                                             
 .53نفسه،ص 1
 . 54، ص نفسه 2
 .95نفسه،ص 3
 .99نفسه،ص 4



       

147 
 

المدددددددددددددؤمن بدددددددددددددن  العدناني
يوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 

 المديوني

بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه 430
دمدددددع ينهدددددل مدددددن 

 المقل 
أبدددددددددددددددددو حمدددددددددددددددددو 

 موسى الثاني 
مدددددح النبددددي فددددي 
اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه430

64 16 

شددددددمس الخالفددددددة 
حلدددددددددددددت مندددددددددددددزل 

 الحمل 

يددددددددددددب أبدددددددددددددو األد
عبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اهلل 

 البطوي

مددددددددددددح األميدددددددددددر 
أبدددددددددددددددددو حمدددددددددددددددددو 
موسددددددددى الثدددددددداني 
بعدددددددددددددد عودتددددددددددددده 

 لتلمسان

11 35 

وافدددددددددى السدددددددددرور 
بحمدددددددددددددددددددددددددددددددددد اهلل 

 محتفال

أبدددي محمدددد عبدددد 
المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤمن 

 المديوني

مدددددح أبددددي حمددددو 
موسددددددددى الثدددددددداني 
وفدددددددددرار أعدائددددددددده 

 بني مرين

93 31 

بزهدددددك البددددالعزم 
 كان لك الظفر

األديددددددددددددب أبدددددددددددددو 
القاسدددددددددددددددم بدددددددددددددددن 
ميمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

 السنوسي

أبددددي حمددددو  مدددددح
 موسى الثاني

36 33 

أطلدددددددددق عناندددددددددك 
التنظدددددددددددر إلدددددددددددى 

 أحد

األديددددددددددددب أبدددددددددددددو 
القاسدددددددددددددددم بدددددددددددددددن 
ميمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

 السنوسي

مدددددح أبددددي حمددددو 
موسددددددددى الثدددددددداني 
بعدددددددددددد اسدددددددددددتقدام 

 والده يعقوب

65 46 

 22 64اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال القاضدددددددددددي أبدددددددددددو ظهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرت 
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فدددددددددددددددددددددددددددددددددددأظهرت 
 السرور األبهرا

عبددددددد اهلل محمددددددد 
بدددددددددددددددددن أحمدددددددددددددددددد 
الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددني 
المعدددددروف بدددددابن 

 يعلى

بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه435

شدددهر ربيدددع زارندددا 
 ياحبذا

عبدددددددددددد المدددددددددددؤمن 
بدددددددددددددددن موسدددددددددددددددى 

 المديوني

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه435

10 25 

أشدددددددددددددهر ربيدددددددددددددع 
 أنت ربيع قلبي

محمدددددد بدددددن أبدددددي 
جمعدددة بدددن علدددي 

 التاللسي

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه435

65 21 

وصددددددب بددددددالهوى 
 كلف معنى

 أبددددددددددددي الحسددددددددددددن
علددددددددددددددددددي بددددددددددددددددددن 

 العطار

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه435

63 23 

حددددددددددددددددكث عدددددددددددددددن 
العلدددددددددم األعلدددددددددى 

 وعن عمل

القاضدددددددددددي أبدددددددددددو 
عبددددددد اهلل محمددددددد 
بدددددددددددددددددن أحمدددددددددددددددددد 
الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددني 
المعدددددروف بدددددابن 

 يعلى

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه439

552 551 

حدددددددددداز المكانددددددددددة 
فددددددددددددي الشددددددددددددهور 

 ربيع

أبدددددددددددي العبددددددددددداس 
أحمدددددددددددددددددد بدددددددددددددددددن 

 سفيان

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

63 596 
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 ه439
جددددددددددادت سددددددددددعاد 
بوصددددددددل بعدددددددددما 

 ذهبا

أبدددي محمدددد عبدددد 
المدددددددددددددؤمن بدددددددددددددن 
موسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

 المديوني

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه439

35 593 

بسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعدك 
الجاريددددان الدددددهر 

 والقدر

أبدددددددددددو عبدددددددددددد اهلل 
محمددددددددددددددددد بددددددددددددددددن 

 يوسف القيسي

فدددتح وهدددران سدددنة  
 ه439

30 515 

لددددك الفددددتح هنيئددددا 
الددددددددددددددذي شددددددددددددددرح 

 الصدرا

محمددددددددددددددددد بددددددددددددددددن  
 صالح البلنسي

فدددددددددددتح الجزائدددددددددددر 
 ه439سنة 

91 512 

تطدددددددددداول دائددددددددددي 
 فاستفز منامي

محمددددددددددددددددد بددددددددددددددددن 
 موسى السبيع

طلدددددددددب السددددددددددبيع 
مدددددن أبدددددي حمدددددو 
موسددددددددى الثدددددددداني 

 اإلستوزار

69 516 

تددددددذكرت أطددددددالل 
 الربوع الطواسم

أبددددددددددددددي حمددددددددددددددو  
 موسى الثاني

جددددددددددددددواب أبددددددددددددددي 
حمدددددددددددو موسدددددددددددى 

 الثاني للسبيع

559 511 

ذكدددددددددددر الحمدددددددددددى 
فتضددددددددددددددددددددددددددداعفت 

 أشجانه

األديددددددددددددب أبدددددددددددددو 
عبددددددد اهلل محمددددددد 
بددددددددددددددن يوسددددددددددددددف 

 القيسي 

إلحتفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه436

12 533 

أأصددددددبو ورأسددددددي 
بالمشدددددددديب غدددددددددا 

 حال

محمدددددد بدددددن أبدددددي 
جمعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 اللتاللسي

إلحتفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 .ه436

30 540 
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فقدددددددددددت ياشدددددددددددهر 
 جميع األشهر

بددددن أبددددي القاسددددم 
ميمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

 السنوسي

إلحتفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 .ه436

41 541 

لدددك يددداربيع قددددوم 
 أشرف مولد

األديدددددددددددب أبددددددددددددي 
عبددددددد اهلل محمددددددد 

 البطوي

إلحتفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 .ه436

16 542 

عدددددددددددددددركج علدددددددددددددددى 
الدددددددددددددددددار مددددددددددددددددن 

 سلمى نحييها

أبددددو محمددددد عبددددد 
العزيددددددددددددددز بدددددددددددددددن 
علدددي بدددن يشددديت 

 الغرناطي

و مدددددح أبددددو حمدددد
موسددددددددى الثدددددددداني 
بعدددد صدددلحه مدددع 
أبددددددددددددددددي زيددددددددددددددددان 
المرينددددددددددي سددددددددددنة 

 ه436

42 524 

شددددوق ثددددوى بددددين 
 الضلوع أواره

أبددددو محمددددد عبددددد 
العزيددددددددددددددز بدددددددددددددددن 
علدددي بدددن يشددديت 

 الغرناطي

مدددددح أبددددو حمددددو 
 موسى الثاني

45 526 

بددددددرق تددددددألق فددددددي 
 سماء فؤادي

أبددددو محمددددد عبددددد 
العزيددددددددددددددز بدددددددددددددددن 
علدددي بدددن يشددديت 

 الغرناطي

مدددددح أبددددو حمددددو 
 موسى الثاني

44 524 

عدددج بتلدددك الددددنى 
 وتلك المغاني

أبددددو محمددددد عبددددد 
العزيددددددددددددددز بدددددددددددددددن 
علدددي بدددن يشددديت 

 الغرناطي

مدددددح أبددددو حمددددو 
 موسى الثاني

32 909 
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بشدددددددراك بالسدددددددعد 
قددددددددددددددددددد وافددددددددددددددددددت 

 عساكره

إبددددددددددددددراهيم بددددددددددددددن 
عبدددددددددددد اهلل ابدددددددددددن 
الحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداج 

 الغرناطي

تهنئدددة أبدددو حمدددو 
موسددددددددى الثدددددددداني 
بانتصدددددداره علددددددى 
ابدددن عمددده محمدددد 

 بن أبي سعيد

62 951 

مجيددددب هدددل مدددن 
 دعوة المستنجد

استنصدددددددددددددددددددددددددددددددار  مجهول
مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلمي 
األنددددددددلس ألبدددددددي 
حمدددددددددددددددو سددددددددددددددددنة 

 ه436

32 954 

صددددددددددددبك تددددددددددددذكر 
عهدددددددددا بددددددددالحمى 

 سلفا

أبدددددددددددددددددو حمدددددددددددددددددو 
 موسى الثاني

رثددددداء أبدددددو حمدددددو 
موسددددددددى الثدددددددداني 

 لوالده يعقوب

64 991 

المدددرء فدددي الددددنيا 
 رهين خطوب

أبدددددددددددو عبدددددددددددد اهلل 
محمددددددددددددددددد بددددددددددددددددن 

 يوسف القيسي

تعزيدددددددددددة ألبدددددددددددو  
حمدددددددددددو موسدددددددددددى 

فدددداة الثدددداني فددددي و 
 والده

14 992 

كددددددددددأس الحمددددددددددام 
علدددددددددددددى األندددددددددددددام 

 تدور

محمدددددد بدددددن أبدددددي 
جمعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 التاللسي

تعزيدددددددددددددة ألبدددددددددددددو 
حمدددددددددددو موسدددددددددددى 
الثدددداني فددددي وفدددداة 

 والده

92 965 

كمدددددددددددددددددددا قدددددددددددددددددددال 
إبدددددددراهيم حسدددددددبي 

 فعلمهم

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال  مجهول 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 .ه436

13 961 

 962 61طلدددددددددددددب أميدددددددددددددر يحيددددددددددددددددى بددددددددددددددددن تددددددددددددددراءت لهدددددددددددددددا 
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أعددددددددددددددالم نجددددددددددددددد 
 فحياها

بجايدددة أبدددي عبدددد  خلدون
اهلل النصدددددرة مدددددن 
أبددددددددددددددددي حمددددددددددددددددو 

 موسى الثاني
مددددددددددددددح النبددددددددددددددي 
الهاشددددددددددددددددددددددددددددددددددمي 

 محممد

أبدددددددددددو عبدددددددددددد اهلل 
محمددددددددددددددد عبددددددددددددددد 
الوهددددددددددددداب بدددددددددددددن 
محمددددد بددددن عبدددددد 

 القادر

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
بالمولدددددددد النبدددددددوي 
الشددددددددريف لسددددددددنة 

 ه431

62 915 

أأصددددددبو ورأسددددددي 
بالمشدددددددديب غدددددددددا 

 حال

محمدددددد بدددددن أبدددددي 
جمعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 التاللسي

اإلحتفددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
النبدددددددوي بالمولدددددددد 

الشددددددددريف لسددددددددنة 
 ه431

13 911 

قددددم فاجتددددل زمددددن 
 الربيع المقبل 

أبدددددددددددو عبدددددددددددد اهلل 
محمددددددددددددددددد بددددددددددددددددن 

 يوسف القيسي

تهنئدددة أبدددي حمدددو 
موسددددددددى الثدددددددداني 
مدددن زواجددده ابندددة 

 أبو تاشفين

45 915 

  9016   المجموع
 :قيمته

يكتسدددددي كتدددددداب زهدددددر البسددددددتان فدددددي دولددددددة بندددددي زيددددددان أهميدددددة كبيددددددرة فدددددي التددددددأريخ لألربددددددع  
سددددنوات األولددددى مددددن فتددددرة حكدددددم أبددددو حمددددو موسددددى الثددددداني، إذ يضددددم تفاصدددديل عددددن إحيددددداء 
أبددددو حمددددو للدولددددة ووصددددف لعدددددة معددددارك مددددع المددددرينيين، كمددددا ضددددم الكتدددداب تفاصدددديل قددددل 

ين الزيددددانيين والمددددرينيين وطريقدددددة مانجدددددها فددددي بقيددددة المصددددادر عددددن السدددددفارات المتبادلددددة بدددد
االسددددتقبال للمبعددددوثين، كمددددا يعددددد الكتدددداب مصدددددر أساسددددي للتددددأريخ للمولددددد النبددددوي الشددددريف 
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وطريقدددددة اإلحتفدددددال بددددده باإلظافدددددة إلدددددى مئدددددات األبيدددددات الشدددددعرية التدددددي قيلدددددت فدددددي مناسدددددبات 
 .بيت  9000مختلفة والتي فاق عددها 

 :دبغيللللللللللللللة الللللللللللللللرواد فللللللللللللللي ذكللللللللللللللر الملللللللللللللللوك مللللللللللللللن بنللللللللللللللي عبللللللللللللللد الللللللللللللللوا
 :وصف الكتاب

الكتدددداب يددددؤرخ للدولددددة الزيانيددددة، حيددددث ينقسددددم إلددددى جددددزئين يتضددددمنان ثالثددددة أقسددددام، فالقسددددم  
األول عبدددددارة عدددددن مقدمدددددة للموضدددددوع تحددددددث فيهدددددا عدددددن جدددددذور بندددددي عبدددددد الدددددواد والوصدددددف 
الجغرافددددي لمجددددالهم خاصددددة حاضددددرة تلمسددددان كمددددا تددددرجم فددددي هددددذا القسددددم للعديددددد مددددن علمدددداء 

بهدددددا أو ممدددددن نزلدددددوا عليهدددددا واسدددددتقروا بهدددددا، وصدددددلحاء تلمسدددددان، سدددددواء ممدددددن ولددددددوا ونشدددددؤوا 
وتنددداول فدددي القسدددم الثددداني أمدددراء دولدددة بندددي عبدددد الدددواد إنطالقدددا مدددن المؤسدددس يغمراسدددن بدددن 
زيددددان وخددددتم هددددذا القسددددم بالحددددديث عددددن إسددددتيالء أبددددي الحسددددن المرينددددي علددددى تلمسددددان، أمددددا 

 . القسدددددددددم الثالدددددددددث فخصددددددددده بالحدددددددددديث عدددددددددن فتدددددددددرة حكدددددددددم أبدددددددددي حمدددددددددو موسدددددددددى الثددددددددداني
 : تابعنوان الك

" ذكدددر يحيدددى بدددن خلددددون فدددي المقدمدددة عندددوان كتابددده، حيدددث بعدددد ذكدددر أقسدددامه وأبوابددده قدددال 
وأسدددددميته بغيدددددة الدددددرواد فدددددي ذكدددددر الملدددددوك مدددددن بندددددي عبدددددد الدددددواد وماحدددددازه أميدددددر المسدددددلمين 

، لكددددن بعددددض المددددؤرخين مثددددل المنددددوني  1"موالنددددا أبددددو حمددددو مددددن الشددددرف الشدددداهق األطددددواد
نوانددددده وحدددددذفوا منددددده بعدددددض الكلمدددددات تحدددددت إسدددددم والزركلدددددي ومحمدددددد مخلدددددوف اختصدددددروا ع

 . بغيدددددددددددددددددددددة الدددددددددددددددددددددرواد فدددددددددددددددددددددي ذكدددددددددددددددددددددر الملدددددددددددددددددددددوك مدددددددددددددددددددددن بندددددددددددددددددددددي عبدددددددددددددددددددددد الدددددددددددددددددددددواد
 :مضمون الكتاب

فددددددي "الكتدددددداب كمددددددا قلنددددددا سددددددابقا مقسددددددم إلددددددى ثالثددددددة أقسددددددام، فالقسددددددم األول تحددددددت عنددددددوان  
حيدددث قسدددمه إلدددى ثالثدددة أبدددواب، البددداب األول " التعريدددف بكنددده قبيدددل بندددي عبدددد الدددواد وأوليتددده

تحدددددددددث فيدددددددده عددددددددن جغرافيددددددددة تلمسددددددددان واإلقلدددددددديم الددددددددذي تقددددددددع فيدددددددده ومقدددددددددراتها الطبيعيددددددددة 
لحاء ممددددددن أنجبددددددتهم تلمسددددددان أو اسددددددتقروا واإلقتصددددددادية، كمددددددا تحدددددددث عددددددن العلمدددددداء والصدددددد

ترجمددددة، كمددددا تحدددددث عددددن التدددداريخ السياسددددي لتلمسددددان بدايددددة مددددن  502بهددددا، حيددددث بلغددددت 
                                                             

 .553،ص5يحيى بن خلدون،المصدر السابق،ج 1
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الفدددددتح اإلسدددددالمي مدددددرورا باألدارسدددددة وسددددديطرتهم علدددددى تلمسدددددان ثدددددم بندددددي خدددددزر والمدددددرابطين 
والموحدددددين، أمدددددا البدددداب الثددددداني فتحددددددث فيدددده عدددددن قبيلددددة بندددددي عبدددددد الددددواد، فدددددذكر أصدددددولهم 

 . ص البدددددددددددددددداب الثالددددددددددددددددث للحددددددددددددددددديث عددددددددددددددددن تفاصدددددددددددددددديل وصددددددددددددددددولهم للحكددددددددددددددددم،وخصدددددددددددددددد
قسدددمه يحيدددى ابدددن " ذكدددر السدددالطين األول مدددن بندددي عبدددد الدددواد"كدددان بعندددوان : القسدددم الثددداني

خلددددددون إلدددددى ثالثدددددة أبدددددواب تحددددددث فيهدددددا عدددددن نشدددددأة بندددددي عبدددددد الدددددواد والظدددددروف السياسدددددية 
الجهدددددود  المحيطدددددة بدددددذلك وتفكدددددك الدولدددددة الموحديدددددة، وخصدددددص جدددددزءا كبيدددددرا للحدددددديث عدددددن

السياسددددية والعسددددكرية التددددي بددددذلها يغمراسددددن لإلسددددتقالل بتلمسددددان وتأسدددديس دولددددة بنددددي عبددددد 
الددددواد، وتحدددددث أيضددددا عددددن خلفدددده أبددددي سددددعيد عثمددددان وأهددددم األحددددداث السياسددددية والعسددددكرية 
التددددي جددددرت فددددي عهددددده، وتلددددى ذلددددك حديثدددده أيضددددا عددددن فتددددرة حكددددم ثالثددددة مددددن أمددددراء هددددذه 

حمدددو موسدددى األول وأبدددي تاشدددفين، وخدددتم البددداب الثددداني الدولدددة وهدددم أبدددي زيدددان محمدددد وأبدددي 
بالحددددديث عددددن سدددديطرة أبددددي الحسددددن المرينددددي علددددى تلمسددددان، حيددددث لددددم يفصددددل حددددول هددددذا 
الحددددددث بدددددالرغم مدددددن أنددددده يشدددددكل حددددددثا مفصدددددليا بالنسدددددبة للدولدددددة العبدددددد الواديدددددة ولتلمسدددددان 

يهدددددا أيضدددددا، ذلدددددك أنهدددددا فدددددي فتدددددرة الحكدددددم المريندددددي قدددددد عرفدددددت إنجدددددازات عمرانيدددددة يشدددددار إل
بالبنددددان، كددددل هددددذا لددددم يشددددر إليدددده، قددددد يفسددددر ذلددددك فددددي أن الكتدددداب مخصددددص للحددددديث عددددن 
مددددوثر الدولددددة العبددددد الواديددددة وتمجيددددد سددددالطينها، أمددددا البدددداب الثدددداني تحدددددث فيدددده عددددن إحيدددداء 

 . الدولددددددددة علددددددددى يددددددددد أبددددددددي سددددددددعيد وأبددددددددي ثابددددددددت والظددددددددروف السياسددددددددية المحيطددددددددة بددددددددذلك
رة حكددددم أبددددي حمددددو موسددددى الثددددداني، خصددددص هددددذا القسددددم للحددددديث عدددددن فتدددد: القسددددم الثالددددث

وبددددوره ينقسدددم هدددذا القسدددم إلدددى ثالثددددة أبدددواب، تنددداول فدددي األول منددده المميدددزات السدددديكولوجية 
ألبدددددي حمدددددو موسدددددى الثددددداني وصدددددفاته ومحامدددددده، وفدددددي البددددداب الثددددداني تحددددددث عدددددن أسدددددالفه 
حتددددى يبددددين اإلمتددددداد التدددداريخي لسدددداللته وقبيلتدددده، وقددددد بدددددأ بيغمراسددددن وأبددددي سددددعيد عثمددددان 

ورا بخلفائدددده إلددددى غايددددة قبيددددل إحيائدددده لإلمددددارة، أمددددا البدددداب الثالددددث وهددددو األضددددخم فتحدددددث مددددر 
فيددده عدددن فتدددرة حكدددم أبدددي حمدددو موسدددى الثددداني بالتفصددديل وفدددق النظدددام الكرونولدددوجي متوقفدددا 

 . ھ443عنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 
لقدددد كدددان تدددأليف هدددذا الكتددداب بطلدددب مدددن األميدددر الزيددداني أبدددو حمدددو موسدددى : دوافدددع التدددأليف

فكددددان ممددددا " الطدددده يحيددددى بددددن خلدددددون بددددأن يصددددنف لدددده كتابددددا، حيددددث يقددددول الثدددداني لكاتددددب ب
وقدددف ركددداب عنايتددده عليددده وهددددى رائدددد الكمدددال سدددرح آمدددال إليددده، تخليدددد مالدولتددده مدددن معدددال 
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وبددددأس ونددددوال وأحاديددددث للفخددددر صددددحاح عددددوال وماجمعتدددده سدددديره الكريمددددة مددددن حددددرب وسددددلم 
مدددددن يدددددأمره أعلدددددى اهلل وكندددددت م...وتفريدددددق وحكمدددددة وحكدددددم وتددددددوين مااشدددددتملت عليددددده أيامددددده

ثددددم رأيددددت أن إمتثددددال أمددددره العزيددددز ... مقامدددده بددددذلك فأهدددداوي علمددددا بمددددا عندددددي قصددددور البدددداع
 . 1... "فانتددددددددبت إلمدددددددالء هدددددددذا الكتددددددداب راكبدددددددا فيددددددده لرضددددددداه األخطدددددددار... علدددددددي فدددددددرض

تنوعددددددت مصددددددادره بددددددين المنقولددددددة والمسددددددموعة، بحسددددددب أقسددددددام الكتدددددداب والقددددددرب : مصددددددادره
جيددددددددة كددددددددل قسددددددددم بالنسددددددددبة لفترتدددددددده، فالقسددددددددم األول غلددددددددب عليدددددددده والبعددددددددد الزمنددددددددي لكرونولو 

اإلعتمدددداد علددددى المصددددادر المكتوبددددة ليعددددالج فيدددده جغرافيددددة وتدددداريخ تلمسددددان، وفددددي القسددددمين 
اآلخدددددرين إعتمدددددد علدددددى المصدددددادر المسدددددموعة أو الروايدددددة الشدددددفهية والمشددددداهدة، كمدددددا تخلدددددل 

 :كتابه آيات قرآنية وأحاديث نبوية يدعم بها بعض اآلراء

  :آن الكريمالقر 

 الصفحة اآلية
وقال اركبوا فيها بسم اهلل مجراها إن ربي 

 .لغفور رحيم
 902ص 5ج

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا 

 .هذا وماكنا له مقرنين

 .902ص

وقل ربي أنزلني منزال مباركا وأنت خير 
 .المنزلين

 .902ص

نه  .902ص .لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون واو
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 

 .بوكيل
 .902ص

ن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم  واو
إحداهن قنطارا فالتأخذوا منه شيئا أتأخذونه 

ثما مبينا  .بهتانا واو

 .950ص 

                                                             
 .551-551،صص،5يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج 1
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 .961ص  .إن مع العسر يسرا
 .962ص .ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام

قال موسى لقومه استعينوا باهلل واصبروا إن 
األرض هلل يورثها من يشاء من عباده 

 .والعاقبة للمتقين

 .962ص

ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية وماكان لرسول أن يأتي بوية إال بإذن 

 .اهلل لكل أجل كتاب

 .594، ص9ج

 .عليم واهلل يؤتي ملكه من يشاء واهلل واسع 
 

 .513، ص9ج

 .531، ص9ج .ولو كره الكافرون
 .531، ص9ج .ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
 .531،ص 9ج .ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا 
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمدا بعيدا ويحذركم اهلل نفسه واهلل رؤوف 

 .بالعباد

 .531، ص9ج

 .542، ص9ج .اليسئل عما يفعل وهم يسئلون
واهلل يحكم المعقب لحكمه وهو سريع 

 .الحساب
 523،ص9ج

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهلل 
 .واهلل مع الصابرين

 .524،ص9ج

 .961،ص9ج .اهلل اليهدي كيد الخائنين
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم اليستأخرون 

 .ساعة واليستقدمون
 .919، ص9ج

 .913،ص9جوأقسموا باهلل جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية 
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ليؤمنن بها قل إنما اآليات عند اهلل 
 .ومايشعركم أنها إذا جاءت اليؤمنون
 .913، ص9ج .واهلل يشهد إن المنافقين لكاذبون

ويحسبون أنهم على شيي أال إنهم هم 
 .الكاذبون

 .932،ص9ج

 .يجعل اهلل له نورا فما له من نورومن لم 
 

 .932،ص9ج

 
 :الحديث

في معرض حديثه عن محل اعتمار بني عبد الواد فأراد أن يبين أهمية بالد المغرب 
عن سعد بن أبي وقاص أن "وحضورها في الثرات الحديثي النبوي، فاستشهد بالحديث التالي 

من أمتي بالمغرب ظاهرين على الحق التزال طائفة : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
 .1"حتى تقوم الساعة 

في معرض حديثه عن أبي حمو موسى الثاني وحجم اإلبتالء الذي تعرض له، واستشهد 
قلت يارسول اهلل : أخرج أبو داود في سننه عن مصعب بن سعيد عن أبيه قال "بحديث نبوي 

، واستشهد في نفس الموضوع بحديث 2"أي الناس أشد بالء؟ قال األنبياء ثم األمثل فاألمثل
إن اهلل إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "آخر

 .3"الرضى ومن سخط فله السخط
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " في معرض حديثه عن أحقية أبو حمو الثاني بالحكم 

، 5"منكم الوزراء ومنا األمراء: ال لألنصار وق"، 4"الخالفة في قريش واألئمة من قريش:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : وروى األعمش عن أبي سفيان عن جابر ابن عبد اهلل قال "

                                                             
 .595،ص9يحيى بن خلدون،المصدر السابق،ج 1
 .1،ص9،ج نفسه 2
 . 1ص9، ج نفسه 3
 .2،ص9نفسه،ج 4
 . 2،ص9نفسه،ج 5
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  .1"الناس تبع لقريش في الخير والشر:وسلم 
وروى عبد األعلى عن معمر الزهري عن سهل بن أبي خيثمة أن رسول اهلل صلى اهلل "، 

وروى يزيد بن "، 2"تعلموا من قريش والتعلموها وقدموا قريشا والتؤخروها: عليه وسلم قال 
عمرو عن محمد بن يوسف عن أبيه عن إبراهيم بن أبي إبراهيم عن مكحول أن رسول اهلل 

وروى حميد، بن عبد الرحمن بن عبد ."3"اليقومن أحد إال لهاشمي: صلى اهلل عليه وسلم قال 
إذا : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عباس قال  اهلل بن المؤمل عن عطاء عن إبن

 .4"اختلف الناس فالحق في مضر
  :المصادر المكتوبة

كتاب األحكام في حد المغرب األقصى، حيث ذكر هذا الكتاب في معرض حديثه عن محل 
هو إفريقية :قال صاحب األحكام في حد المغرب األقصى " إعتمار بني عبد الواد فقال 

 .5"ها إلى طنجة إلى السوس األقصى وماواال
 .6"  ...وقال عبيد اهلل" كتاب المسالك والممالك ألبي عبيد البكري حيث قال 

كتاب جغرافيا، حيث لم يذكر صاحب هذا الكتاب، ويرجح أنه للزهري كما قال بذلك محقق 
ذكر  .7..."وذكرها صاحب حعرافية فقال"الكتاب الدكتور عبد الحميد حاجيات، حيث قال 

مجموعة من أسماء المؤرخين في معرض حديثه عن نسب البربردون أن يذكر عناوين كتبهم 
 8... "قال السهيلي والمسعوي والقضاعي هم ولد: واختلف في أصلهم النسابون "فقال 

                                                             
 . 2،ص9نفسه،ج 1
 .50،ص9نفسه،ج 2
   .  50،ص9،ج يحيى بن خلدون،المصدر السابق 3 
 .50،ص9،ج نفسه 4
 . 595،ص5،ج نفسه 5
 . 595،ص5نفسه،ج 6
 .560،ص5،ج نفسه 7
 .905،ص5نفسه،ج 8
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 .1"وقال الطبري مثله"الطبري، لكن لم يذكر عنوان كتابه، فقال 
 .2... "قال إبن قتيبة" عنوان كتابه  إبن قتيبة، مكتفيا بإسم الكاتب دون إيراد

 .3"وقال الصولي"الصولي، اكتفى أيضا بإسمه،  
تاريخ إبن الفياض، حيث استشهد به في معرض حديثه عن التعريف بقبيل بني عبد الواد، 

 .4"منقوال من تاريخ إبن الفياض "
بني عبد  المنتقى للباجي، وهو كتاب فقهي استشهد به في معرض حديثه للدفاع عن نسب

حكى الباجي " الواد ضد الطاعنين في نسبهم هذا وأورد دليال فقهيا يدعم به رأيه، حيث قال 
  .5"في منتقاه وغيره من المتأخرين أن شهادة السماع الفاشي المتواتر تفيد العلم إجماعا

 :منهجه
فارع الثنية "سن اإلكثار والمبالغة من ألفاظ التبجيل والعظمة ألمراء بني زيان، فقال عن يغمرا

خليفة المرتضى وسيف حمايته ... وعاطف الحنية والمستأثر دون الملوك بالخالل السنية
زهرة الخميلة وحافظ الثميلة ورب " ، وقال عن أبي زيان ابن أبي سعيد عثمان 6"المنتضى

ملك همام وشعلة وغمام وبهمة " ، وقال عن أبي حمو األول  7... "الخالل السنية الجليلة
ملك تبحبح في األصالة " ، وقال عن أبي تاشفين األول  8"مراس وأسد بطش وافتراسو 

والجالل وتزيا بخالل الشرف وشرف الخالل أي حياء وكمال ووزر وثمال ومطمح منى 
قمرا الخالفة وفرقدا الشرف واإلنافة ومقرا المنتجع " ،وقال عن أبي سعيد وأبي ثابت 9"وآمال

،ص،وقال عن أبو حمو 10"والدين وهذا يوم الكفاح أسد العرين واإلخافة هذا قطب الصالح
                                                             

 . 905،ص5نفسه،ج 1
 . 905،ص5نفسه،ج 2
 .905،ص5،ج نفسه 3
 . 904،ص5،جيحيى بن خلدون،المصدر السابق 4
 .956-959، صص 5،ج نفسه 5
 .991،ص5،ج نفسه  6
 .969،ص5نفسه،ج 7
 .961،ص5نفسه،ج 8
 .962،ص5،ج نفس 9

 .914، ص5نفسه،ج 10
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أوج الملوك العالي والسجدة في فرقان المعالي وقبلة اآلمال المضروبة إليها "موسى الثاني 
 .1"آباط البخت اللتماس الحظ والبخت

 :استخدامه للسجع في كثير من المواضع مثل
 .2"جد أي عالء ومجد وعلم كالم في نجد ومكيف عناية و "
 .3"والفساد عبد األقطار وأنزح األوطار والعتو قد سل الشفار وباعد على كثبها األسفار"
 .4"فذهب البرح واندمل القرح وشيد بعد انهدامه الصرح"
وفجي على موائد السرور من جانب الطاعة والبرور بضرب الحسام المطرور وماالحياة "

 .5"الدنيا إال متاع الغرور
 :المصطلحات الصعبة مثلاستخدامه لبعض 

مقصوصا في القوادم "، " أرسان"، " الكر واللظ"،  6"سؤوسا"، " سعد بلع"، " الريع والريعان"
لهب مكفور وصارم "،  9"بهمة مراس"،  8"حامد السرى"،  7"منازعا في المناهل السوادم

والأضرع له "،  12"آباط البخت اللتماس الحظ والبخت"،  11"فارقا المرعى الوبيل"،  10"مغمود
 .14"عيص ريحاني الشجار وخلق طالبي النجار" ،13"التمحيص خدا

 :إبداء موقفه في بعض األخبار في آخر سياق إيراده للحدث مثل
                                                             

 .6، ص9نفسه،ج 1
 .991،ص5،جنفسه 2
 . 991، ص5يحيى بن خلدون،المصدر السابق ،ج 3
 .969،ص5نفسه،ج 4
 .961،ص5،ج نفسه5
 .991،ص5،ج نفسه 6
 .992،ص5،ج نفسه 7
 .969،ص5نفسه،ج 8
 .961،ص5نفسه،ج 9

 .915،ص5نفسه،ج 10
 .914ص5،ج،نفسه 11
 .6،ص9نفسه،ج 12
 .4،ص9نفسه،ج 13
 . 4،ص9نفسه،ج 14
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  .1..."واليسع أخا هوى الطعن: قلت"
 .2"فسبحان الباقي بعد فناء خلقه"

 .3"فسبحان الحي الذي اليموت الباقي بعد فناء الخلق الإله إال هو
 .4"فسبحان اهلل اللطيف مطيل الدول الإله إال هو"
 .5"والبقاء الدائم هلل وحده"

 .6"فسبحان مصرف األقدار ومسخر الليل والنهار والباقي بعد فناء العالم الإله إال هو
  .7"واهلل يؤتي ملكه من يشاء وينزع ممن يشاء سبحانه"
 .8"والملك الدائم هلل الواحد الخالق"

 :بالشعر في كثير من المواضعاإلستشهاد 
بيت إلبن خميس  62في معرض حديثه عن محل إعتمار بني عبد الواد أورد قصيدة من 

 :التلمساني يصف فيها تلمسان، حيث يقول في مطلعها
                 . الرياح اللواقح اديك  وَ ب   ت  سَ ر  أَوَ                   الحت وَ حاب الدك السك  ك  ت  ادَ ان جَ سَ م  ل  ت       
              ملث يصافي تربها ويصا                  وسح على ساحات باب جيادها     

بيت ألبي عبد اهلل محمد بن يوسف الثغري في  12كما أورد في نفس الخبر قصيدة من 
 :وصف تلمسان، يقول في مطلعها

  يل  تَ ج  المت ي وَ ن  تَ ج  المت  رك ست ايَ مَ  رَ تَ                ل  ب  ق  المت  يع  ب  الرك  نَ مَ زَ  ل  تَ اج  فَ  م  قت         

 .بل  اق  ف فَ عر  رف وَ عت  ن  م   اكَ دَ ه  َأ             امَ وَ  والل لت ط  مَ  ض  و  رك ال يمت س  نَ  قك شَ ان  وَ       

 :قيمته

                                                             
 .959،ص5نفسه،ج 1
 .961،ص5نفسه،ج 2
 .526،ص5،جنفسه 3
 .952،صيحيى بن خلدون،المصدر السابق 4
 .990، ص5نفسه،ج 5
 .911، ص5نفسه ،ج 6
 .911،ص5نفسه،ج 7
 .914،ص5،ج نفسه 8
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يكتسدددي كتددداب بغيدددة الدددرواد فدددي ذكدددر الملدددوك مدددن بندددي عبدددد الدددواد قيمدددة كبيدددرة فدددي التدددأريخ  
ترجمدددددة  502للدولدددددة الزيانيدددددة وحاضدددددرة تلمسدددددان علدددددى مدددددر العصدددددور، كمدددددا يضدددددم الكتددددداب 

ألعدددددددالم تلمسدددددددان ممدددددددا يخولددددددده الحددددددددتالل الصددددددددارة للتدددددددأريخ للحيددددددداة الصدددددددوفية والثقافيددددددددة 
اسددددددي للدولدددددة الزبانيددددددة منددددددذ نشدددددأتها علددددددى يددددددد بتلمسدددددان، كمددددددا يضددددددم الكتددددداب التدددددداريخ السي

يغمراسدددن إلدددى غايدددة فتدددرة حكدددم أبدددو حمدددو موسدددى الثددداني حيدددث ضدددمن تفاصددديل مهمدددة عدددن 
 .الحياة السياسية والثقافية في عهده

 :تاريخ بني زيان ملوك تلمسان
 :وصف الكتاب

الكتددددداب يتحددددددث عدددددن التددددداريخ السياسدددددي للدولدددددة الزيانيدددددة وذلدددددك مندددددذ نشدددددأتها فدددددي الثلدددددث  
األول مدددددن القدددددرن السدددددابع هجدددددري علدددددى يدددددد يغمراسدددددن بدددددن زيدددددان وحروبددددده مدددددع الموحددددددين 
وبنددددددي مددددددرين، كمددددددا تطددددددرق لفتددددددرة حكددددددم كددددددل أميددددددر وأهددددددم أحددددددداثها السياسددددددية مددددددع بعددددددض 

عمرانيدددددة ومدددددوثر كدددددل أميدددددر، وتوقدددددف عندددددد األخبدددددار الجانبيدددددة المتعلقدددددة بالحيددددداة الثقافيدددددة وال
م ذلددددددك أن التنسددددددي عدددددداش 5136/ ھ233فتددددددرة حكددددددم األميددددددر محمددددددد المتوكددددددل فددددددي سددددددنة 

 . خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالل هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذه الفتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة
وسددددميته نظددددم " ذكددددر التنسددددي فددددي مقدمددددة كتابدددده هددددذا العنددددوان حيددددث قددددال : نسددددبة العنددددوان 

 الدددددددر والعقيددددددان فددددددي بيددددددان شددددددرف بنددددددي زيددددددان وذكددددددر ملددددددوكهم األعيددددددان ومددددددن ملددددددك مددددددن
   . 1"أسدددددددددددددددددددددددددالفهم فيمدددددددددددددددددددددددددا مضدددددددددددددددددددددددددى مدددددددددددددددددددددددددن الزمدددددددددددددددددددددددددان 

 :مضمون الكتاب 

قسدددددم التنسدددددي مصدددددنفه إلدددددى عددددددة أبدددددواب، وقدددددد ضدددددم البددددداب السدددددابع المشدددددتمل علدددددى بيدددددان  
شددددرف بنددددي زيددددان إلددددى عدددددة أقسددددام إسددددتهلها بددددذكر إسددددتيالء بنددددي عبددددد الددددواد علددددى الحكددددم، 

ة ثدددددم حيددددث ذكدددددر ابتدددددداء أمدددددرهم مدددددع واليدددددة جدددددابر بددددن يوسدددددف ومقتلددددده فدددددي حصدددددار ندرومددددد
واليدددة إبنددده الحسدددن بدددن جدددابر التدددي لدددم تتعددددى سدددتة أشدددهر ليسدددطع بعدددد ذلدددك نجدددم يغمراسدددن 
بدددددن زيدددددان ووقائعددددده السياسدددددية والعسدددددكرية مدددددع الحفصددددديين والمدددددرينيين والموحددددددين، لينتقدددددل 
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للحددددديث بعددددد ذلددددك عددددن دولددددة إبندددده أبددددي سددددعيد عثمددددان وحصددددار المددددرينيين لدددده ووفاتدددده ثددددم 
فصدددددل بالحدددددديث عدددددن فتدددددرة حكدددددم أبدددددو حمدددددو موسدددددى  خالفدددددة إبنددددده أبدددددي زيدددددان محمدددددد، كمدددددا

األول وفدددددك المدددددرينيين للحصدددددار وبعدددددض عملياتددددده العسدددددكرية، كمدددددا تطدددددرق لرعايتددددده للعلدددددم 
غتيالددددده علدددددى يدددددد إبنددددده أبدددددي تاشدددددفين، ثدددددم تحددددددث عدددددن فتدددددرة حكدددددم هدددددذا األخيدددددر  والعلمددددداء واو

جايدددددددة وآثددددددداره الفنيدددددددة والعمرانيدددددددة وبنائددددددده للمدرسدددددددة التاشدددددددفينية ومعاركددددددده العسدددددددكرية فدددددددي ب
وقسددددنطينة وأيضددددا تطددددرق لهجددددوم المددددرينيين علددددى تلمسددددان ومقتلدددده فددددي معركددددة معهددددم، ثددددم 
حيدددداء الدولددددة الزيانيددددة علددددى يددددد أبددددو  تحدددددث عددددن فتددددرة كددددل مددددن أبددددي سددددعيد وأبددددي ثابددددت، واو
حمدددددددو موسدددددددى الثددددددداني ومعاركددددددده العسدددددددكرية ومدددددددوثره العمرانيدددددددة واحتفالددددددده بالمولدددددددد النبدددددددوي 

صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم، وتحدددددث أيضددددا عددددن  الشددددريف وبعددددض قصددددائده فددددي مدددددح الرسددددول
حتفالدددده بالمولددددد النبددددوي الشددددريف وذكددددر  خليفتدددده أبددددو تاشددددفين الثدددداني فددددذكر كيفيددددة مبايعتدددده واو
عديددددد القصددددائد المددددذكورة فددددي هددددذه المناسددددبة، بعددددد ذلددددك تحدددددث عددددن فتددددرة حكددددم أبددددي ثابددددت 

ان يوسدددف بدددن أبدددي تاشدددفين وفتدددرة حكدددم أبدددي الحجددداج يوسدددف بدددن أبدددي حمدددو وفتدددرة أبدددي زيددد
حتفالدددده بالمولددددد النبددددوي الشددددريف وذكددددر عديددددد القصددددائد حددددول ذلددددك  محمددددد بددددن أبددددي حمددددو واو
كمددددا تطددددرق إلددددى عالقاتدددده السياسددددية مددددع السددددلطان المملددددوكي الظدددداهر برقددددوق، ثددددم تحدددددث 
بدددن خولدددة ووفاتددده والسدددعيد بدددن أبدددي حمدددو وأبدددي مالدددك بددددن  عدددن فتدددرة أبدددي محمدددد عبدددد اهلل واو

اإلختصددددار فدددي ذكدددر أهدددم مددداميز فتدددرة كدددل حدددداكم، عبدددد الواحدددد ومدددايميز تحدثددده عدددنهم هدددو 
كمددددددا تحدددددددث عددددددن فتددددددرة حكددددددم أبددددددي عبددددددد اهلل بددددددن محمددددددد المدددددددعو بددددددابن الحمددددددراء وتدددددددخل 
رجددددداعهم بدددددالقوة لعبدددددد الواحدددددد علدددددى رأس الدولدددددة  الحفصددددديين فدددددي شدددددؤون الدولدددددة الزيانيدددددة واو
وتحدددددث أيضددددا عددددن عددددودة إبددددن الحمددددراء إلددددى الحكددددم وأيضددددا فتددددرة حكددددم أبددددي العبدددداس أحمددددد 
العاقددددل وأبددددي عبددددد اهلل محمددددد المسددددتعين بدددداهلل وأخيددددرا تطددددرق إلددددى فتددددرة حكددددم أبددددي عبددددد اهلل 

 . محمددددددددددددد المتوكددددددددددددل بنددددددددددددوع مددددددددددددن التفصدددددددددددديل ذلددددددددددددك أن الكتدددددددددددداب ألددددددددددددف مددددددددددددن أجلدددددددددددده
 :الهدف من التأليف

يتضدددددح مدددددن مقدمدددددة التنسدددددي فدددددي كتابددددده أنددددده ألفددددده عرفاندددددا بجميدددددل األميدددددر أبدددددي عبدددددد اهلل  
لنددددا مقدددددار اإلعتددددزاز واأللفددددة بددددين األميددددر والتنسددددي حيددددث المتوكددددل، ولنتددددرك عباراتدددده تبددددين 

ولمددددا كنددددت مددددن جملددددة مددددن غمرتدددده آالؤه وتددددواترت عليدددده نعمدددداؤه وألبسددددت منهددددا حلددددال "يقدددول 
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فعزمددددددت .... ضددددددافية وأوردت منهددددددا مشددددددارع صددددددافية نهضددددددت فددددددي خدمتدددددده بقدددددددر طدددددداقتي
يددددا يشددددتمل جعددددل اهلل الملددددك فيدددده وفددددي عقبدددده أبددددديا علددددى أن أجمددددع لدددده تصددددنيفا ملوكيددددا أدب

علدددددى التعريددددددف بنسددددددبه وسددددددلفه الكددددددريم وبيددددددان شددددددرفه فددددددي الحددددددديث والقددددددديم متبعددددددا بجملددددددة 
صدددددالحة مدددددن مناقدددددب الملدددددوك وموثرهدددددا ومحامددددددها ومفاخرهدددددا وسددددديرها وعوائددددددها وجوائزهدددددا 

غيدددر أن المطدددالع لكتددداب التنسدددي يلحدددظ أنددده لدددم يخصدددص كدددل كتابددده لألميدددر  1"وفوائددددها
نمددددا كددددان ديوانددددا شددددامال فددددي الحكددددم والمددددواعظ التددددي تعددددين الحدددداكم فددددي تسددددييره  المتوكددددل واو

والرفددددق بالرعيددددة، باإلظافددددة إلددددى أندددده ادمددددج  واالسددددتقامةلدولتدددده إذ جلهددددا كانددددت حددددول العدددددل 
 .فصددددددددددددددددددددددددوال أخددددددددددددددددددددددددرى تتعلددددددددددددددددددددددددق بالبالغددددددددددددددددددددددددة وبعددددددددددددددددددددددددض الملددددددددددددددددددددددددح والنددددددددددددددددددددددددوادر

 : مصادره 

  تنوعت مصادره بين القرآن والكتب المطبوعة والمشافهة
على بعض اآليات في سياقات مختلفة، غير أنها ليست بالكثيرة، أما إعتمد : القرآن الكريم

المصادر المكتوبة فتزيد عن العشرة مصادر، ناهيك عن المصادر الغير مصرح بها، نذكر 
 :منها

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ليحيى بن . السيرة النبوية إلبن هشام
زهر البستان في دولة  لفه وهو من المصادر المفقودة،درر الغرر، بحيث لم يذكر مؤ  ،خلدون

الروض األنف في  بني زيان، وهو لمؤلف مجهول وقد وصل إلينا السفر الثالث منه فقط،
العبر وديوان  تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، األمالي ألبي علي القالي، شرح غريب المسير،

ن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر إلبن المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر وم
المستظرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين  العقد الفريد إلبن عبد ربه، ،خلدون

 .األبشيهي
 :كما إعتمد على الرواية الشفوية، وقد ظهر ذلك في عدة صيغ من ذلك

بعضهم وذكر ، 3ويقال إنها نظمت على لسانه ،2فيقال إن صاع القمح بيع فيها أول النهار
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 .1أن الدجاجة بلغت ثمانية دنانير ذهبا
   :منهجه

اتبدددع التنسددددي فددددي كتابددده التددددأريخ للحددددوادث بنددداء علددددى التقسدددديم الموضدددوعي أي تندددداول فتددددرة  
كددددل حدددداكم وماحدددددث فددددي عهددددده، وينتمددددي كتدددداب نظددددم الدددددر إلددددى كتددددب التدددداريخ السددددلطاني 

 ع اإلطنددداب فدددي ذلدددكأي أن هدفددده األساسدددي هدددو ذكدددر مدددوثر األمدددراء بالمددددح والتبجيدددل مددد
. 

" فقدددددد قدددددال فدددددي معدددددرض حديثددددده عدددددن يغمراسدددددن بدددددن زيدددددان: اإلكثدددددار مدددددن ألفددددداظ التبجيدددددل 
أوضددددح للخالفددددة الحسددددنية ...2"الملددددك الهمددددام األسددددد الضددددرغام فخددددر الملددددوك وتدددداج األعيددددان

وقدددال عدددن إبنددده أبدددي سدددعيد عثمدددان  3اآلثدددار ورفدددع لمدددن ضدددل عدددن سدددبيل هدددداها أعلدددى مندددار
ثددددم بويددددع إبندددده الملددددك األسددددعد الهمدددددام األنجددددد ذو الهمددددم العليددددة والشدددديم الرضددددية والمدددددوثر " 

بويدددددع إبنددددده الملدددددك الجليدددددل الحسددددديب األصددددديل " ، وقدددددال عدددددن أبدددددي زيدددددان محمدددددد4"الحسدددددان
فددددولي بعددددده أخددددوه الملددددك األمجددددد " وقددددال عددددن أبددددو حمددددو موسددددى األول . 5"األمجددددد األنجددددد 

ثددددم " ، وقددددال عددددن أبددددي عبددددد الددددرحمن أبددددي تاشددددفين  6"العددددزة الميمونددددة والجبددددين األسددددعد  ذو
بويددددددع ثدددددداني يددددددوم الوقيعددددددة الملددددددك األرفددددددع ذو الجندددددداب األمنددددددع والحبدددددداء األوسددددددع والحسددددددام 

 . 7"ومدوخ المارقين وممهد األرضين  األقطع قامع المبغضين

لدددددرحمن الهزميدددددري مدددددع ذكدددددره لقصدددددص كرامدددددات األوليددددداء، مدددددن ذلدددددك قصدددددة أبدددددا زيدددددد عبدددددد ا
يوسدددف بدددن يعقدددوب المريندددي حيدددث دعددداه لفدددك الحصدددار عدددن تلمسدددان فدددرفض ذلدددك، عندئدددذ 

 .8تنبدددددددددددددددأ بمقتلددددددددددددددده علدددددددددددددددى يدددددددددددددددد مملدددددددددددددددوك يسدددددددددددددددمى سدددددددددددددددعادا وقدددددددددددددددد تحقدددددددددددددددق ذلدددددددددددددددك
                                                             

 .569نفسه ،ص 1
 .555تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ،  ص التنسي،2
 .551، صنفسه  3
 .592نفسه، ص 4
 .   565نفسه ، ص 5
 569نفسه، ص 6
 .510-562، صص  نفسه7
 .561 -566نفسه، صص  8



       

166 
 

فدددددابتهج الددددددهر بوجدددددوده وأشدددددرق مدددددن فلدددددك "حيدددددث قدددددال عدددددن يغمراسدددددن : اسدددددتخدامه للسدددددجع
زمددددان للبيددددت النبددددوي ماكددددان الدددديمن سددددعوده وأخضددددر للملددددك ماكددددان قددددد ذبددددل عددددوده وأنجددددز ال

وتددددرك الركددددون إلددددى الدعددددة سددددنن " وقددددال أيضددددا  551ص" يكثددددر التسددددويف بدددده مددددن موعددددوده
لدددم تطدددل بددده أيامددده " وقدددال أيضدددا  1"أبيددده ولدددم تكدددن لددده همدددة إال فدددي إشدددادة بيدددت مجدددد يعليددده

 .2"بددددددددددل فاجددددددددددأه أثندددددددددداء الحصددددددددددار حمامدددددددددده لمددددددددددرض اعتددددددددددراه لددددددددددم يطددددددددددل فيدددددددددده مقامدددددددددده
التاريخيددددددة مددددددن ذلددددددك تحدثدددددده بالتفصدددددديل عددددددن نسددددددخة مددددددن التفصدددددديل فددددددي بعددددددض الوقددددددائع 

المصدددددحف العثمددددداني حيدددددث اسدددددتغرق ذلدددددك أكثدددددر مدددددن صدددددفحتين، باإلظافدددددة إلدددددى تفصددددديله 
 . فددددددددددددي الحددددددددددددديث عددددددددددددن طريقددددددددددددة وتفاصدددددددددددديل اإلحتفددددددددددددال بالمولددددددددددددد النبددددددددددددوى الشددددددددددددريف

قلددددت ولددددم نجددددد لدددده فددددي وقتنددددا " حيددددث قددددال : إظهددددار موقفدددده مددددن بعددددض الحددددوادث التاريخيددددة
 .3"لددددددب أن سددددددبب ذهابدددددده اسددددددتيالء بنددددددي مددددددرين علددددددى تلمسددددددان، واهلل أعلددددددمهددددددذا خبددددددرا والغا

فمددددا أفظعدددده مددددن حددددادث ومددددا أشددددنعه مددددن خطددددب كددددارث جددددر علددددى الدولددددة " وقددددال أيضددددا 
 .4"الزيانيددددددددددددددددة ذيددددددددددددددددل العفددددددددددددددددا وكدددددددددددددددددر علددددددددددددددددى بيتهددددددددددددددددا الحسددددددددددددددددنى ماكددددددددددددددددان صددددددددددددددددنعا

فيدددا لهدددا مدددن وقعدددة يحسدددن فدددي "،  5"غيدددر أن الددددهر الدددذي اليددددوم علدددى حدددال" وقدددال أيضدددا 
لهددددا التددددأبين ويكثددددر البكدددداء والحنددددين قطعددددت فيهدددددا األرحددددام ولددددم يعتلددددق فيهددددا مددددن عهدددددود مث

 .6"الوفدددددددددددددددددداء بددددددددددددددددددذمام فاألفئدددددددددددددددددددة بعدددددددددددددددددددها مفقددددددددددددددددددودة واألكبدددددددددددددددددداد لحرهددددددددددددددددددا مكبددددددددددددددددددودة
و " المتقددددددم الدددددذكر"إسدددددتخدام اإلحالدددددة المتقدمدددددة حتدددددى يتجندددددب التكدددددرار فقدددددد اسدددددتخدم عبدددددارة 

وهددددي كلهددددا تدددددل علددددى " حسددددبما قدددددمنا" و" علددددى الوجدددده الددددذي قدددددمنا"و " كمددددا قدددددمنا"عبددددارة 
 . إيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراد الخبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي مواضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابقة

ذكددددره للعديددددد مددددن المعددددالم العمرانيددددة مثددددل دار الملددددك، دار السددددرور، أبددددي فهددددر، الصددددهريج 
العظددددددديم، بددددددداب إيدددددددالن، الجدددددددامع األعظدددددددم، بددددددداب علدددددددي، المدرسدددددددة التاشدددددددفينية، الجدددددددامع 

                                                             
 .592تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ،ص التنسي، 1
 .565نفسه،  2
 .591نفسه ، ص 3
 . 513،ص نفسه 4
 .  903،ص نفسه5
 .904، ص نفسه6
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 . األعظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم، الجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامع الكبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
بيددددددت شددددددعري فددددددي حديثدددددده عددددددن يغمراسددددددن وأبددددددي  446 استشددددددهاده بالشددددددعر، حيددددددث ذكددددددر

 .تاشفين وأبي سعيد وأبي ثابت وأبي حمو موسى الثاني وأبي تاشفين الثاني

يكتسددددي كتدددداب تدددداريخ بنددددي زيددددان للتنسددددي قيمددددة كبيددددرة، فالغنددددى عندددده للباحددددث فددددي : قيمتدددده
أتها تدددداريخ الدولددددة الزيانيددددة، حيددددث أطلعنددددا علددددى التدددداريخ السياسددددي للدولددددة الزيانيددددة منددددذ نشدددد

علدددى يدددد يغمراسدددن بدددن زيدددان وحروبددده مدددع المدددرينيين والموحددددين، كمدددا اليخلدددوا الكتددداب مدددن 
شددددارات عددددن سياسددددة أمددددراء بنددددي زيددددان تجدددداه الحركددددة العلميددددة وبعددددض االشددددارات  تفاصدددديل واو

 .عن بعض المباني العمرانية كالمساجد والمدارس والزوايا
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 : اريخ النظم-3
  تتمتددددددع تلمسددددددان بخصوصددددددية طبيعيددددددة وبموقددددددع جغرافددددددي متميددددددز أهلهددددددا ألن تلعددددددب أدوارا 

قتصددددددادية هامددددددة بفعددددددل مقدددددددراتها الزراعيددددددة وشددددددبكتها الهيدروليكيددددددة المسدددددداعدة و  سياسددددددية  او
علددددددددى تنددددددددوع المنتوجددددددددات، فكانددددددددت تلمسددددددددان محددددددددط إعمددددددددار بشددددددددري علددددددددى مددددددددر التدددددددداريخ 

اسدددددية، كدددددل هدددددذا أدى بالتوجددددده وبالخصدددددوص فدددددي الفتدددددرة الزيانيدددددة أيدددددن كاندددددت عاصدددددمة سي
اإلقتصددددددادية واإلجتماعيدددددة بتلمسدددددان، غيدددددر أن معظمهددددددا و  نظم  السياسدددددية إلدددددى التدددددأريخ للددددد

ولعدددددل أهدددددم كتددددداب وصدددددلنا مدددددن الدددددبالط  فقددددددت، ولدددددم يصدددددلنا مدددددن هدددددذا اإلنتددددداج إال القليدددددل،
الزيددددددداني هدددددددو واسدددددددطة السدددددددلوك الدددددددذي يضدددددددم وصدددددددايا سياسدددددددية وتفاصددددددديل تاريخيدددددددة عدددددددن 

سددددديده كمدددددا وصدددددلنا فدددددي  التددددداريخ اإلقتصدددددادي لتلمسدددددان خدددددالل العهدددددد مددددداينبغي للحددددداكم تج
الزيددددداني وبالضدددددبط فدددددي مجدددددال الحسدددددبة، كتددددداب تحفدددددة النددددداظر وغنيدددددة الدددددذاكر فدددددي  حفدددددظ 
 الشددددعائر وتغيييددددر المندددداكر، ألبددددي عبددددد اهلل محمددددد بددددن أحمددددد بددددن قاسددددم بددددن سددددعيد العقبدددداني

 .انيةيالز الذي يفصل في خطة الحسبة في االسواق 
 :السلوك  في  سياسة الملوكواسطة 

 :وصف الكتاب
كتددددددداب واسدددددددطة السدددددددلوك فدددددددي سياسدددددددة الملدددددددوك يصدددددددنف ضدددددددمن حقدددددددل الكتدددددددب السياسدددددددة  

األخالقيددددددة بالدرجددددددة األولى،حيددددددث خصصدددددده أبددددددو حمددددددو موسددددددى الثدددددداني للتنظيددددددر لقواعددددددد 
الحكددددم  والممارسددددات السياسددددية األخالقيددددة التددددي علددددى الحدددداكم اإللتددددزام بهددددا مددددن أجددددل حسددددن 

الحكددددم للوصددددول إلددددى تحقيددددق األمددددن والسددددالم والرفاهيددددة فددددي دولتدددده، والقواعددددد  تسدددديير لدفددددة
التدددددي  نظمهدددددا أبدددددو حمدددددو فدددددي كتابددددده تسدددددعى ألخلقدددددة العمدددددل السياسدددددي فدددددي بدددددالط الملدددددك  

 .وأتباعه
 الفصل الباب 

الوصدددددايا واآلداب والحكدددددم التدددددي ترشدددددد إلدددددى 
 .طريق  الصواب

 .اإلتصاف بالعدل  والتحلي بالفضل
 .على الهوى   تغليب العقل

 .حفظ المال لبلوع المقاصد واآلمال
 .حفظ الجيوش واألجناد  واألمراء والقواد
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قواعدددد الملدددك وأركانددده ومايحتددداج الملدددك إليددده 

 .في قوام سلطانه
 .قاعدة العقل

 .قاعدة السياسة
 .قاعدة العدل

 .قاعدة  جمع المال والجيش
فدددددي األوصددددداف المحمدددددودة التدددددي هدددددي نظدددددام 

 .وجماله وبهجته ووكمالهالملك 
 .قاعدة  الشجاعة

 .قاعدة الكرم
 .قاعدة الحلم
 .قاعدة العفو

  .في الفراسة وهي خاتمة السياسة
 : تاريخ تأليفه

بددددالرغم مدددددن عدددددم وجدددددود اشدددددارة تاريخيددددة مباشدددددرة تبددددين تددددداريخ تدددددأليف واسددددطة السدددددلوك فدددددي 
قيقدددددي لتأليفددددده أو التقريبدددددي سياسدددددة الملدددددوك، إال أنندددددا يمكدددددن التقدددددرب أكثدددددر مدددددن التددددداريخ الح

لدددده، فالكتدددداب يضددددم عددددددا البددددأس  بدددده مددددن اإلشددددارات التاريخيددددة مثددددل إحيائدددده للدولددددة سددددنة 
ه وعالقتددددده مدددددع المدددددرينيين خاصدددددة أبدددددي سدددددالم وسدددددفارة وزيدددددره إلددددديهم للتفددددداوض وهدددددي 430

أحدددددداث وقعدددددت كلهدددددا فدددددي السدددددنوات الخمدددددس األولدددددى مدددددن إمارتددددده ممدددددا يجعلندددددا ندددددرجح أن 
ه بدددددليل أن العديددددد مددددن الوقددددائع السياسددددية التددددي وقعددددت بعددددد هددددذه 314الكتدددداب ألددددف سددددنة 

السدددددنة الوجدددددود لدددددذكرها، وممدددددا يددددددعم رأيندددددا أن عبدددددارات التخاطدددددب المضدددددمنة فدددددي الكتددددداب 
وقددددد وضددددعنا " تددددوحي بددددأن ابددددو تاشددددفين كددددان الزال صددددغيرا حيددددث يقددددول فددددي آخددددر الكتدددداب 

 2عبد الحميد حاجيات، وهو نفس الرأي الذي ذهب اليه 1..."لك يابني هذا الكتاب

 : دوافع التأليف

                                                             
 .539أبو حمو موسى الثاني، واسطة السلوك،ص 1
 .522-524، صص 9055عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره،عالم المعرفة ، الجزائر، 2



       

171 
 

ألددددف أبددددو حمددددو موسددددى الثدددداني هددددذا  الكتدددداب إلبندددده وولددددي عهددددده أبددددو تاشددددفين ليكددددون لدددده 
فرأيندددا أولدددى مدددانتحف بدددده " دلددديال أخالقيدددا وسياسددديا بعدددد خالفتددده والدددده فددددي  منصدددب الحكدددم 

ولدددددددي عهددددددددنا ووارث مجددددددددنا والخليفدددددددة ان شددددددداء اهلل تعدددددددالى مدددددددن بعددددددددنا وصدددددددايا حكميدددددددة 
 .1"سياسة عملية وعلمية  مما تختص به  الملوك وتنتظم بها انتظام السلوكو 

 :مضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمون الكتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب
، قسدددددمه 2البددددداب األول بعندددددوان الوصدددددايا واآلداب والحكدددددم التدددددي ترشدددددد إلدددددى طدددددرق الصدددددواب

حيددددددث أوصددددددى  3إلددددددى أربعددددددة فصددددددول، األول حددددددول اإلتصدددددداف بالعدددددددل والتحلددددددي بالفضددددددل
فيهددددا ابندددده بضددددرورة التزامدددده بالعدددددل فددددي األحكددددام والرفددددق بالرعيددددة وتجنددددب الحددددرام والتحلددددي 
بحسدددددن التددددددبير والعددددددل فدددددي الخاصدددددة والجمهدددددور واألخدددددذ بدددددالحزم والصدددددبر فدددددي األزمدددددات، 

 . كمدددددا عليددددده أن يتفدددددادى سدددددوء التددددددبير ومخالفدددددة النصدددددائح وخبدددددث السدددددريرة وظلدددددم الرعيدددددة
حيدددث أوصدددى فدددي هددددذا  4ب العقدددل علدددى الهدددوى ومالزمدددة التقدددوىالفصدددل الثددداني حدددول تغليددد

الفصدددددل ولدددددي عهدددددده أن يغلدددددب العقدددددل علدددددى العاطفدددددة ألنددددده راحدددددة للدددددنفس واتبددددداع مجموعدددددة 
مدددن القواعدددد مدددن أجدددل حسدددن قيدددادة للعقدددل وهدددي اتبددداع المكدددارم واجتنددداب المحدددارم ومالزمدددة 

صدددداه باالبتعدددداد التقددددوى وتعجيددددل الثددددواب والنطددددق بالصددددواب والصدددددق فددددي الخطدددداب كمددددا أو 
عدددددن مجالسدددددة الحمقدددددى وأن يتصدددددف بالرحمدددددة وأن يملدددددك لسدددددانه واليفشدددددي أسدددددراره والتقليدددددل 

 . مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن مجالسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة النسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء
، أوصددددداه فيددددده بحسدددددن 5الفصدددددل الثالدددددث حدددددول ترشددددديد حفدددددظ المدددددال لبلدددددوع الغدددددرض واآلمدددددال

صدددددرف المدددددال فدددددي مواضدددددعه والتوسدددددط فدددددي العطددددداء فاليبخدددددل واليسدددددرف واليسدددددمح لعمالددددده 
خدددددذ الجبايدددددة وأن يرفدددددق بالرعيدددددة فدددددي هدددددذا الجاندددددب حتدددددى يكثدددددر فيهدددددا النمددددداء بدددددالجور فدددددي أ

والدددددرزق، وأن يأخدددددذ المدددددال مدددددن أوجهددددده الشدددددرعية وانفاقددددده فدددددي مسدددددتحقاته وأن يدددددنعم بالمدددددال 
 . علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى حجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداج بيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت اهلل الحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرام
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، أوصددددداه فيهدددددا بتقويدددددة جيشددددده 1حفدددددظ الجيدددددوش واألجنددددداد واالمدددددراء والقدددددواد: الفصدددددل الرابدددددع
د جندددددوده وتقدددددريبهم منددددده ودعمهدددددم بالمدددددال، وأن اليددددددخل فدددددي صدددددراعات واالكثدددددار مدددددن عدددددد

 . مدددددددددددددددددددع أحدددددددددددددددددددد قدددددددددددددددددددواده سدددددددددددددددددددواء كدددددددددددددددددددان كبيدددددددددددددددددددرا فدددددددددددددددددددي مكانتددددددددددددددددددده أم صدددددددددددددددددددغيرا
، حيدددددث 2قواعدددددد الملدددددك وأركانددددده ومايحتددددداج الملدددددك إليددددده فدددددي قدددددوام سدددددلطانه: البددددداب الثددددداني

حيددددث أوصددددى ابندددده بحسددددن قيددددادة  3قسددددمه إلددددى أربعددددة قواعددددد، القاعدددددة األولددددى هددددي العقددددل
ه لينجدددددوا فدددددي دنيددددداه وآخرتددددده، وقسدددددم العقدددددل إلدددددى أربعدددددة أقسدددددام علدددددى التدددددوالي، عقدددددل عقلددددد

يصددددلح بدددده دنيدددداه وأخددددراه، عقددددل يصددددلح بدددده دنيدددداه دون آخرتدددده، عقددددل يصددددلح بدددده أخددددراه دون 
حيددددث أوصددددى  4دنيتدددده، عقددددل اليصددددلح بدددده دنيدددداه وال آخرتدددده، والقاعدددددة الثانيددددة هددددي السياسددددة

سياسددددددته حسددددددنت رياسددددددته، وأن اليتخددددددذ فيهددددددا ابندددددده بحسددددددن سياسددددددة األمددددددور فمددددددن حسددددددنت 
القددددرارات إال بعددددد تفكيددددر طويددددل ورويددددة وأن اليسددددتعجل فددددي أمددددوره وينتهددددز الفددددرص ويقدددددر 
جيدددددا مقددددام العجلددددة مددددن مقددددام اسددددتغالل الفرصددددة وأن ينظددددر فددددي عواقددددب األمددددور، وبددددين لدددده 

القسددددددم األول أن تكددددددون سياسددددددة الملددددددك : أن الملددددددك بالنسددددددبة للسياسددددددة علددددددى أربعددددددة أقسددددددام
كمدددددة التددددددبير وذلدددددك بحسدددددن اختيددددداره لعمالددددده وكتابددددده وقضددددداته وجلسدددددائه ووزرائددددده وقدددددواد مح

أن يكددددون خيددددار قومدددده، : جيشدددده، خاصددددة الددددوزير فيجددددب أن تتددددوفر مجموعددددة مددددن الخصددددال
كبيدددددر عشددددديرته وبيتددددده، وافدددددر العقدددددل، عاريدددددا عدددددن الجهدددددل، حاضدددددر الدددددذهن، سدددددريع الفهدددددم، 

لددددى الحدددداكم أيضددددا أن ينددددزل الندددداس راجددددح الددددرأي، محمددددود السددددعي، محبددددا، ناصددددحا، كمددددا ع
مندددددازلهم حسدددددب أقددددددارهم ومناصدددددبهم، كمدددددا عليددددده أن يكدددددون حازمدددددا عارفدددددا بددددداألمور كبيرهدددددا 

، فعلددددددى الحدددددداكم أن يعدددددددل بددددددين رعيتدددددده فالعدددددددل 5وصددددددغيرها، القاعدددددددة الثالثددددددة هددددددي العدددددددل
أولهددددددا أن يكددددددون الملددددددك : أسدددددداس الملددددددك والعمددددددارة، والملددددددك بالنسددددددبة للعدددددددل أربعددددددة أقسددددددام

فددددي نفسدددده وفددددي رعيتدددده، والثدددداني أن يكددددون عددددادال فددددي نفسدددده وخاصددددته دون رعيتدددده،  عددددادال
والثالدددددث أن يكدددددون جاريدددددا مدددددع الرعيدددددة علدددددى المدددددألوف والمتعدددددود مدددددن األمدددددور، والرابدددددع أن 
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فعلددددى الملددددك  1يجددددور علددددى رعيتدددده ويظلمهددددم، والقاعدددددة الرابعددددة هددددي جمددددع المددددال والجدددديش
ضدددا أن يجمدددع األمدددوال الكثيدددرة لرعايدددة هدددذا أن يجمدددع عدددددا كبيدددرا مدددن الجندددود كمدددا عليددده أي

الجددددديش، والملدددددك بالنسدددددبة للجددددديش أربعدددددة أقسدددددام، فالقسدددددم األول أن يجمدددددع الملدددددك الجددددديش 
والمدددددددال بحسدددددددب قدراتددددددده وقددددددددرات رعيتددددددده، والثددددددداني أن يشدددددددتغل الملدددددددك فدددددددي جمدددددددع المدددددددال 
واهمددددال الجدددديش، والثالددددث أن يشددددتغل الملددددك بجمددددع الجدددديش ويفددددرط فددددي المددددال والرابددددع أن 

 . فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرط فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديش والمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي
، 2حدددول األوصددداف المحمدددودة التدددي هدددي نظدددام الملدددك وجمالددده وبهجدددة كمالددده البددداب الثالدددث

فعلددددى الملددددك أن يكددددون شددددجاعا  3حيددددث قسددددمها إلددددى أربعددددة قواعددددد، فدددداألولى هددددي الشددددجاعة
مقدددددداما عندددددد عدددددزائم األمدددددور صدددددبورا عندددددد الشددددددائد جلددددددا فدددددي أرض المعركدددددة، والشدددددجاعة 
تنقسدددددم إلدددددى أربعدددددة أقسدددددام، فالقسدددددم األول هدددددي الشدددددجاعة التدددددي يصدددددحبها رأي، والثددددداني أن 
تكددددون شدددددجاعته غيددددر مفرطدددددة والرابدددددع شددددجاعة اليصدددددحبها عقددددل وال رأي، والقاعددددددة الثانيدددددة 

فعلدددددى الملددددك أن يكددددون كريمدددددا، والكددددرم بالنسددددبة للملدددددك أربعددددة أقسددددام، فالقسدددددم  4هددددي الكددددرم
األول أن يكددددددون كرمدددددده متوسددددددطا دون تبددددددذير والثدددددداني أن يكددددددون كريمددددددا علددددددى رعيتدددددده دون 
نفسددددده وخاصدددددته والثالدددددث أن يكدددددون الملدددددك كريمدددددا علدددددى نفسددددده وأهلددددده دون رعيتددددده، والرابدددددع 

ه ورعيتدددددده، والقاعدددددددة الثالثددددددة هددددددي أن يكددددددون الملددددددك كريمددددددا علددددددى نفسدددددده فقددددددط دون خاصددددددت
وهددددو مددددن األوصدددداف المحمددددودة، وهددددو بالنسددددبة للملددددك علددددى أربعددددة أقسددددام، فدددداألول  5الحلددددم

أن يكددددون حليمددددا علددددى خاصددددته ورعيتدددده والثدددداني أن يكددددون الملددددك حليمددددا علددددى الرعيددددة دون 
الخاصددددة، والثالددددث أن يكددددون الملددددك حليمددددا علددددى الخاصددددة دون العامددددة، والرابددددع أن يكددددون 

، 6ه مضددددطربا أحيانددددا فأحيانددددا فاليددددأمن أحددددد مددددن اغتيالدددده، والقاعدددددة الرابعددددة هددددي العفددددوحلمدددد
وهددددو وصدددددف محمدددددود، وعلددددى الملدددددك أن يتصدددددف بدددده خاصدددددة عندددددد المقدددددرة، وهدددددو بالنسدددددبة 
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فددددددداألول أن يعفدددددددوا عمدددددددن يسدددددددتحق العفدددددددو ويعاقدددددددب مدددددددن يسدددددددتحق : للملدددددددك أربعدددددددة أقسدددددددام
يسددددتحق، والثالددددث أن يكددددون العفددددو العقوبددددة، والثدددداني أن يعفددددو عمددددن يسددددتحق العفددددو ومددددن ال

مدددددن الملدددددك متوسدددددطا والتاركدددددا للعقوبدددددة والمفرطدددددا، والرابدددددع أن يعفدددددو علدددددى مدددددن اليسدددددتحق 
 . العفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو

البددداب الرابدددع فدددي الفراسدددة وهدددي خاتمدددة السياسدددة، والفراسدددة هدددي قدددوة نفسدددانية حيدددث أوصددددى 
ابنددددددده ان يتفدددددددرس فدددددددي وزرائددددددده وكتابددددددده وقضددددددداته وجلسدددددددائه وأصدددددددحاب شدددددددرطته وأشدددددددغاله، 

 .فينظر إلى أقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم
يكتسددددددي كتدددددداب واسددددددطة السددددددلوك قيمددددددة كبيرة،حيددددددث يضددددددم عدددددددة اشددددددارات وأخبددددددار : قيمتدددددده

تاريخيددددة حدددددثت معدددده أو رواهددددا عددددن آخددددرين ومددددن بينهددددا عدددددة قصددددص عددددن ملددددوك الفددددرس 
واخبددددددار الخلفدددددداء الراشدددددددين وأيضددددددا أخبددددددار عددددددن األندددددددلس، وهددددددذا المصدددددددر نمددددددوذج عددددددن 

اسدددددي العدددددالي الدددددذي تميدددددز بددددده أبدددددو حمدددددو بددددددليل المالحظدددددات التاريخيدددددة التدددددي الدددددوعي السي
 .ضمنها كتابه

 :تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر

ولددددذلك سددددميت هددددذا " ذكددددر أبددددو حمددددو عنددددوان كتابدددده فددددي المقدمددددة : توثيددددق عنددددوان الكتدددداب
 .1"الكتاب بواسطة السلوك في سياسة الملوك

وسدددددميته بتحفدددددة " عندددددوان الكتددددداب جددددداء فدددددي مقدمدددددة  الكاتدددددب حيدددددث قدددددال : الكتدددددابعندددددوان 
" ، وقددددددال فددددددي آخددددددر الكتدددددداب 2"الندددددداظر وغنيددددددة الددددددذاكر لحفددددددظ الشددددددعائر وتغييددددددر المندددددداكر

 3"انتهى كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر

 : دوافع التأليف

هددددذا المصددددنف بندددداء علددددى طلددددب أحدددددهم كمددددا  يتبددددين مددددن خددددالل مقدمددددة الكاتددددب أندددده ألكددددف
فددددي شددددأن الواجددددب ... أمددددا بعددددد فقددددد سددددألتني أن أقيددددد لددددك ماحضددددرني إمددددالؤه " ذكددددر ذلددددك 

                                                             
 . 6،ص أبو حمو موسى الثاني، المصدر السابق 1
محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني، تحفة الناظر وغنية الذاكر لحفظ الشعائر وتغيير  المناكر، تحقيق  2

 .9علي الشنوفي، المعهد الفرنسي،دمشق، ص
 .520نفسه،ص 3
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ولكندددددي ...مدددددن تغييدددددر المنكدددددر وعلدددددى مدددددن وجوبددددده وفدددددي أي وقدددددت يجدددددب ومايسدددددقط وجوبددددده
 .1"أستمد من كالمهم ماأضعه لك في هذا الجواب 

 :مضمون الكتاب

أبددددواب، تحدددددث فددددي البدددداب األول عددددن دالئددددل مشددددروعية النهددددي  الكتدددداب مقسددددم إلددددى ثمانيددددة 
دددددال فرضددددده ومواضدددددع ذلدددددك وفدددددي البددددداب الثالدددددث  عدددددن المنكدددددر وفدددددي البددددداب الثددددداني عدددددن محك
تحدددددددث عددددددن المغيددددددر وشددددددروحه، أمددددددا األبددددددواب الرابددددددع والخددددددامس والسددددددادس تحدددددددث فيهددددددا 

ق بالتفصدددددديل عددددددن كددددددل مددددددن كيفيددددددة التغييددددددر ووجددددددوه تناولدددددده ووجددددددوه مراتبدددددده ومعرفددددددة طريدددددد
الكشدددف عنددده، أمدددا البددداب السدددابع تطدددرق فيددده إلدددى أعيدددان صدددوره واخدددتالف محالددده، والبددداب 

 .الثامن واألخير كان حول من يختص بتغيير المنكر وخاتمة

 :مصادره

ولددددتكن مددددنكم أمددددة يدددددعون إلددددى الخيددددر ويددددأمرون بددددالمعروف وينهددددون عددددن : " القددددرآن الكددددريم
ت للندددددداس  تددددددأمرون بددددددالمعروف كنددددددتم خيددددددر أمددددددة أخرجدددددد" "المنكددددددر أولئددددددك هددددددم المفلحددددددون

الددددذين إن مكندددداهم فددددي األرض أقددددامو الصددددالة وآتددددوا "وتنهددددون عددددن المنكددددر وتؤمنددددون بدددداهلل 
لعددددن الددددذين كفددددروا مددددن بنددددي إسددددرائيل علددددى " " الزكدددداة وأمددددرو بددددالمعروف ونهددددوا عددددن المنكددددر

لسدددددان داوود وعيسدددددى بدددددن مدددددريم ذلدددددك  بمدددددا عصدددددوا وكدددددانوا يعتددددددون كدددددانوا اليتنددددداهون عدددددن 
والمؤمنددددددون والمؤمنددددددات بعضددددددهم أوليدددددداء بعددددددض " " لددددددوه لبددددددئس ماكددددددانوا يفعلددددددونمنكددددددر فع

يددددددددأمرون بدددددددددالمعروف وينهدددددددددون عدددددددددن المنكدددددددددر ويسددددددددارعون فدددددددددي الخيدددددددددرات وأولئدددددددددك مدددددددددن 
الدددددددددذين إن مكنددددددددداهم فدددددددددي األرض أقددددددددداموا الصدددددددددالة وآتدددددددددوا الزكددددددددداة وأمدددددددددروا  " 2"الصدددددددددالحين

بأيدددددددديكم إلدددددددى   والتلقدددددددوا" 4"واصدددددددبر علدددددددى ماأصدددددددابك" 3"بدددددددالمعروف ونهدددددددوا عدددددددن المنكدددددددر
 1"ولدددددن يجعدددددل اهلل للكدددددافرين غلدددددى المدددددؤمنين سدددددبيال" 5"واصدددددبر علدددددى ماأصدددددابك" "التهلكدددددة

                                                             
 .6-9ني،المصدر السابق ،صص،العقبا 1
 .6،ص نفسه  2
 .1نفسه،ص 3
 .3،صالعقباني،المصدر السابق  4
 .3نفسه،ص 5
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أتددددأمرون الندددداس " " كبددددر مقتددددا عنددددد اهلل أن تقولددددو مدددداالتفعلون" 2"وأنددددذر عشدددديرتك األقددددربين"
ولدددددو كندددددت فظدددددا " " فقدددددوال لدددده قدددددوال ليندددددا لعلددددده يتددددذكر أو يخشدددددى"  3"بددددالبر وتنسدددددون أنفسدددددكم

  4"ب النفضوا من حولكغليظ القل

والدددددذي نفدددددس محمدددددد بيدددددده لتدددددأمرن بدددددالمعروف ولتنهدددددون عدددددن المنكدددددر ولتأخدددددذن : "الحدددددديث
علدددددى يدددددد السدددددفيه ولتطرنددددده علدددددى الحدددددق أطدددددرا أو ليصدددددرفن قلدددددوب بعضدددددكم علدددددى بعدددددض 
ويلعدددددنكم كمدددددا لعدددددن بندددددي إسدددددرائيل كدددددان إذا عمدددددل العامدددددل مدددددنهم بالخطيئدددددة نهددددداهم النددددداهي 

اكلدددده وشدددداربه وكأنددده لددددم يدددره علددددى خطيئدددة بدددداألمس فلمددددا رأى فدددإذا كددددان مدددن الغددددد جالسددده وو 
اهلل مددددددنهم ذلددددددك صددددددرف قلددددددوب بعضددددددهم علددددددى بعددددددض ولعددددددنهم علددددددى لسددددددان نبدددددديهم داوود 

إن اهلل اليعددددددذب العامددددددة " " وعيسدددددى صددددددلى اهلل عليهمددددددا ذلدددددك بمددددددا عصددددددوا وكدددددانو يعتدددددددون
اهلل أهدددددل عدددددذب " "بعمدددددل الخاصدددددة ولكدددددن إذا عملدددددوا المنكدددددر جهدددددارا اسدددددتحقوا العقوبدددددة كلهدددددم

قريددددة فيهددددا ثمانيددددة عشددددر ألفددددا أعمددددالهم كأعمددددال األنبيدددداء قددددالوا يارسددددول اهلل كيددددف ذلددددك قددددال 
  5"لم يكونوا يغضبون هلل عز وجل واليأمرون بالمعروف والينهون عن المنكر: 

مدددددن رأى فددددديكم منكدددددرا فليغيدددددره بيدددددده فدددددإن لدددددم " "أال كلكدددددم راع وكلكدددددم مسدددددؤول عدددددن رعيتددددده"
متددددى : قيددددل يارسددددول اهلل" 6"يسددددتطع فبقلبدددده وذلددددك أضددددعف اإليمددددانيسددددتطع فبلسددددانه فددددإن لددددم 

إذا ظهدددددر فددددديكم مددددداظهر فدددددي بندددددي : يتدددددرك األمدددددر بدددددالمعروف  والنهدددددي عدددددن المنكدددددر؟ قدددددال
إذا ظهددددر اإلدمددددان فددددي خيدددداركم والفاحشددددة فدددددي : وماذلددددك يارسددددول اهلل؟ قددددال: قيددددل.إسددددرائيل

اس رأو الظددددالم فلددددم يأخددددذوا إذا الندددد" 7"صددددغاركم وتحددددول الملددددك والفقدددده فددددي أرذالكددددم وشددددراركم
 . 8"على يديه يوشك أنن يعمهم بعقاب من عنده

                                                                                                                                                                                              
 .4نفسه،ص 1
 .2نفسه،ص 2
 .2نفسه،ص 3
 .50نففسه،ص 4
 .6نفسه،ص 5
 .1نفسه،ص 6
 .1العقباني،المصدر السابق ،ص 7
 .3نفسه،ص 8
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يددددؤتى بالرجددددل يددددوم القيامددددة فيلقددددى فددددي النددددار فتتدددددلق فيهددددا أقتدددداب "  1"لددددن أسددددتعين  بمشددددرك"
يدددددافالن : بطندددده فيددددددور فيهدددددا كمدددددا يددددددور الحمدددددار برحددددداه فيجتمدددددع إليددددده أهدددددل الندددددار فيقولدددددون

ن المنكدددر فيقدددول كندددت آمدددر بدددالمعروف والآتيددده مالدددك  لدددم تكدددن تدددأمر بدددالمعروف وتنهدددى عددد
لتدددددأمرن بدددددالمعروف ولتنهدددددون عدددددن المنكدددددر وليسدددددلطن " 2"وكندددددت أنهدددددى عدددددن المنكدددددر وآتيددددده

إن اهلل اليعددددذب العامددددة بددددذنوب " "اهلل علدددديكم شددددراركم ثددددم يدددددعو خيدددداركم فددددال يسددددتجاب لهددددم
 3"نددددهالخاصددددة حتددددى يددددرى المنكددددر علددددى أظهددددرهم وهددددم قددددادرون علددددى أن ينكددددروه فددددال ينكرو 

إن اهلل رفيدددددددق يحدددددددب الرفدددددددق " " مدددددددن كدددددددان آمدددددددرا بمعدددددددروف فلددددددديكن أمدددددددره ذلدددددددك بمعدددددددروف"
  4"ويعطي على الرفق مااليعطي على العنف

 :المصادر المكتوبة

 الصفحة المؤلف الكتاب
 1 إبن رشد المقدمات
 1 أبي حامد الغزالي األربعين

 53 إبن العربي كتاب األحكام
 31 األندلسييحيى بن عمر  أحكام  السوق
 64 األبي إكمال اإلكمال

 53 إبن فرحون التبصرة
 41 اللخمي التبصرة

 30 إبن  ناصف تنبيه األحكام
 33 المازري جامع األحكام

 19 إبن أبي زيد الرسالة
 551 إبن شعبان الزاهي

                                                             
 .4نفسه،ص 1
 .2نفسه،ص 2
 . 2،ص نفسه 3
 .50نفسه،ص 4
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 549 الطرطوشي سراج الملوك
 11 البخاري الصحيح

 61 / العتبية
 93 الزمخشري الكشاف
 63 سحنون المدونة

  عيسى بن دينار مفيد األحكام
 511 إبن المواز الموازية
 32 اإلمام مالك الموطأ

 53 / النهاية والتمام
 62 إبن أبي زيد القيرواني النوادر والزيادات

 36 سحنون النوازل
 32 إبن الحاج النوازل
 566 إبن الحاجب النوازل

 12 عبد الملك بن حبيب الواضحة
 

 : قيمته

يكتسدددددي كتددددداب تحفدددددة النددددداظر أهميدددددة فدددددي التدددددأريخ للحيددددداة اإلقتصدددددادية بتلمسدددددان الزيانيدددددة، 
حيدددددث ضدددددم  تفاصددددديل هامدددددة عدددددن نظدددددام األسدددددواق والسدددددلع المتداولدددددة والحيدددددل التدددددي يلجدددددأ 
إليهددددددا التجددددددار للغددددددش فددددددي بيددددددع السددددددلع مثددددددل خلددددددط اللحددددددم بالمصددددددران،  والكتابددددددب صددددددورة 

الغددددددش ومحاربتهدددددا لهددددددؤالء التجدددددار الغشاشددددددين  صدددددادقة عدددددن وقددددددوف الدولدددددة الزيانيددددددة ضدددددد
 .وذلك بتظيم حسبة السوق  وتعيين المحتسبين عليها

واذا كاندددددت هدددددذه هدددددي مجمدددددل حقدددددول الكتابدددددة التاريخيدددددة التدددددي بدددددرع فيهدددددا مؤرخدددددو تلمسدددددان 
الزيانيدددددة، فتصددددددوا للتدددددأريخ للوقدددددائع السياسدددددية والعسدددددكرية التدددددي شدددددهدتها تلمسدددددان باإلظافدددددة 
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جدددداالت العلميددددة والثقافيددددة واإلقتصددددادية، ممددددا يسددددمح لنددددا بالتسدددداؤل عددددن إلددددى التددددأريخ فددددي الم
 .أشهر المؤرخين وتكوينهم العلمي وعالقتهم بالسلطة السياسية
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 نماذج من المؤرخين في العهد الزياني:الفصل الرابع

 
 علي بن محمد  الخزاعي: أوال

 .يحيى بن خلدون: ثانيا

 .الخطيبابن مرزوق : ثالثا

 محمد بن عبد اهلل التنسي: رابعا
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 :تمهيد

عرفددددددت الدولددددددة العبددددددد الواديددددددة أو الزيانيددددددة علددددددى مدددددددار فتددددددرة قيامهددددددا عدددددددة  مددددددؤرخين     
بددددددارزين، تمكنددددددوا مددددددن خددددددالل تكددددددوينهم العلمددددددي العددددددالي وموسددددددوعيتهم العلميددددددة مددددددن إدراك 
أهميدددددة تددددددوين تددددداريخ اللحظدددددة ليكدددددون شددددداهدا لمدددددن يخلفهدددددم مدددددن األجيدددددال، فعكدددددف هدددددؤالء 

نيددددة لدددديس فقددددط فددددي الجانددددب السياسددددي رغددددم أندددده المؤرخددددون علددددى تدددددوين تدددداريخ الدولددددة الزيا
نمدددددا فدددددي الجواندددددب اإلقتصدددددادية وخاصدددددة العلميدددددة  حظدددددي بالنسدددددبة األكبدددددر مدددددن اإلهتمدددددام، واو
والدينيدددددددة، وألن هدددددددذه األخيدددددددرة حظيدددددددت بنصددددددديب وافدددددددر مدددددددن اإلنتشدددددددار، فذهنيدددددددة التقددددددددير 
واإلجدددددددالل للعلدددددددم والعلمددددددداء كاندددددددت وراء اإلقبدددددددال الندددددددوعي علدددددددى تددددددددوين تددددددداريخ  العلدددددددوم 
والعلمددددداء، وقبدددددل أن نخدددددوض فدددددي سدددددير أبدددددرز مشددددداهير المدددددؤرخين نسدددددمح ألنفسدددددنا بطدددددرح 

إشدددددكاليات عدددددن التكدددددوين العلمدددددي لكدددددل مدددددؤرخ وبيئتددددده السياسدددددية واإلجتماعيدددددة التدددددي عددددداش  
فيهددددا نظددددرا لمددددا لهددددذا العامددددل  بددددالغ األثددددر علددددى شخصددددية المددددؤرخ وتوجهاتدددده المنهجيددددة فددددي 

مهددددددم أال وهددددددو عالقددددددتهم بددددددالبالط الزيدددددداني  التدددددددوين التدددددداريخي، كمددددددا نطددددددرح اشددددددكاال آخددددددر
وتددددأثيرهم عليدددده اللشدددديي سددددوى ألن الكتددددب التددددي اعتنددددت بالتدددداريخ السياسددددي كانددددت معظمهددددا 
أو كلهددددا  فددددي إطددددار الهديددددة، فيكددددون الكتدددداب مهدددددى إلددددى حدددداكم معددددين ممددددا يطددددرح العديددددد 
 مدددددن التسددددداؤالت حدددددول طبيعدددددة الحقيقدددددة التاريخيدددددة ومددددددى صدددددحتها وتطابقهدددددا مدددددع الواقدددددع،

 وهي اشكاالت تطرح على كل التواريخ السلطانية فمن هم أبرز هؤالء المؤرخين؟

 

 

 

 

 

 

 



       

181 
 

 :الخزاعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
هددددو أبددددو الحسددددن علددددي محمددددد بددددن أحمددددد بددددن موسددددى بددددن مسددددعود بددددن موسددددى بددددن أبددددي    

" غفددددرة الخزاعددددي وذكددددره ابددددن القاضددددي فددددي مصددددنفه درة الحجددددال فددددي أسددددماء الرجددددال فقددددال 
وقدددددال أيضدددددا فدددددي مصدددددنفه مكتفيدددددا بهدددددذا اللقدددددب،  1علدددددي بدددددن مسدددددعود الخزاعدددددي التلمسددددداني

فددددي  خضددددم حديثدددده  اآلخددددر جددددذوة اإلقتبدددداس فددددي ذكددددر مددددن حددددل مددددن األعددددالم بمدينددددة فدددداس
علددددددي بددددددن ذي الددددددوزارتين محمددددددد بددددددن مسددددددعود الخزاعددددددي التلمسدددددداني المولددددددد "  عددددددن علددددددي

وواضدددددح مدددددن لقدددددب الخزاعدددددي أن نسدددددب هدددددذا  ،2"الفاسدددددي الوفددددداة األندلسدددددي األدب والسدددددلف
المشدددددتهرة  ةندلسدددددياأل حدددددد البيوتددددداتينتمدددددي ألو  ود إلدددددى أصدددددول عربيدددددة محظدددددة ،البيدددددت يعددددد

فدددددددي  الوظددددددائف السدددددددلطانية  بعلددددددو كعبهدددددددا فددددددي طلدددددددب العلددددددم وباعهدددددددا الكبيدددددددر فددددددي تدددددددولي
فقددددد كددددان جددددد والددددده وهددددو موسددددى بددددن سددددعود الفقيدددده قاضدددديا فددددي مدينددددة  البالطددددات الملكيددددة 

د بدددن موسدددى وهدددو جدددد الخزاعدددي، أدلدددة فدددي أوائدددل عهدددد الدولدددة النصدددرية ثدددم خلفددده ابنددده أحمددد
غيددددر أندددده لددددم يسددددتمر طددددويال حيددددث غددددادر مدينددددة أدلددددة تاركددددا منصددددبه ألسددددباب لددددم تفصددددح 

عاصدددددمة بندددددي األحمددددر حيدددددث واله أبدددددو عبدددددد اهلل  3عنهددددا المصدددددادر، متوجهدددددا إلددددى غرناطدددددة
، األشدددددغال 4محمددددد بدددددن محمدددددد بددددن يوسدددددف األحمدددددر وهددددو ثالدددددث سدددددالطين مملكددددة غرناطدددددة

                                                             
 .914،ص6،جالمصدر السابقابن القاضي،  1
 .122، ص5246ابن القاضي، جذوة اإلقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس،دار المنصور،الرباط،  2

بفتح أوله وسكون ثانيه، معناها رمانة باللسان القوطي، تعد من أقدم مدن كورة ألبيرة ويشقها نهر القلزم : غرناطة 3
وعليه أرحاء كثيرة ولها نهر آخر يقال له سنجل، تفصلها أربع فراسخ عن ألبيرة وثالث وثالثون فرسخا عن 

وهي " صاحب جغرافية وتاريخ األندلس  ، وقال عنها521،ص1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج. قرطبة
المعروفة بمدينة اليهودي وهي مدينة عظيمة وبها حمامات كثيرة ويشقها نهر متوسط يعرف بحدره، وهي اليوم دار 

مجهول، جغرافية وتاريخ األندلس، تحقيق عبد القادر بوباية، مؤلف . مملكة المسلمين باألندلس ودار اإلمارة
 .531،ص9056، مؤسسة البالع، الجزائر

بقيت األندلس دون حماية عسكرية لها عقب انصراف إدريس : دولة بني نصر أو بني األحمر في غرناطة 4
المأمون الموحدي منها مع جنده، وبقيت األراضي اإلسالمية في األندلس شيعا بين أطرف سياسية تسعى لبناء 

بن هود الجذامي الملقب بالمتوكل ومحمد بن كياناتها على غرار بنو مردنيش وسيف الدولة محمد بن يوسف 
يوسف بن أحمد بن نصر الملقب بالشيخ، غير أن بنو مردنيش لم يصمدوا أمام الملك اإلسباني خايمة األول 
وزالوا من المشهد السياسي في األندلس وحتى المتوكل قتل على يد عامله الرميمي، فخلت الساحة لمحمد بن 
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 .1ه مهمددددددة قضدددددداء المحلددددددة أو مايسددددددمى بالقضدددددداء العسددددددكريالسددددددلطانية حيددددددث وكددددددل إليدددددد
فددددي  2غيددددر أن أحمددددد بددددن موسددددى لددددم يطددددل بدددده المقددددام فددددي غرناطددددة وارتحددددل إلددددى تلمسددددان

                                                                                                                                                                                              

صر فنادى بنفسه زعيما في جيان فتوسع ملكه ودخلت تحت حكمه جنوب األندلس يوسف بن محمد بن أحمد بن ن
ودعمه بيت أبي الحسن أشقيلولة أصحاب مالقة وجيان فانتقل إلى غرناطة واتخذها عاصمة لملكه، بعد ذلك 

 دخلت تحت حكمه كل من بسطة ووادي آش ومالقة وألمرية والجزيرة الخضراء وجبل طارق،وقد امتد عمرها لما
يزيد عن القرنين، وكانت نهايتها آخر حلقة من حلقات الوجود العربي اإلسالمي في األندلس حيث سقطت بعد 

  :حاكما وهم كالتالي 15ابرام معاهدة غرناطة التي تم بموجبها تسليمها إلى اإلسبان، وقد تداول على حكمها 
 .(م4959-5969/ھ345-392): محمد بن يوسف بن محمد بن األحمر

 .(م5949-5605/ھ345-405: )الثاني الفقيه محمد
 .(م5605-5602/ھ405-402: )محمد الثالث المخلوع

 (.م5602-5656/ھ402-456: )أبو الجيوش نصر بن محمد بن األحمر 
 (م5656-5691/ھ456-491: )أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري 

 (م5691-5666/ھ491-466:) محمد بن إسماعيل بن فرج النصري 
 (م5666-5611/ھ466-411: )أبو الحجاج يوسف األول بن إسماعيل

 (م5611-5612/ھ411-430: )الغني باهلل محمد بن يوسف بن األحمر 
 (م5612-5635/ھ430-439: )إسماعيل الثاني بن محمد بن يوسف بن األحمر

 (م5635-5625/ھ439-426: )الغني باهلل محمد بن يوسف بن األحمر 
 (م5625-5626/ھ426-421: )يوسف الثاني بن الغني باهلل محمد أبو الحجاج 

 (م5626-5102/ھ421-250: )الغني باهلل محمد بن يوسف الثاني 
 (م5102-5154/ھ250-290: )يوسف الثالث بن يوسف الثاني بن محمد 

 (م5154-5111/ھ290-212: )أبو عبد اهلل محمد بن يوسف الثالث الملقب باأليسر 
 (م5111-5131/ھ212-232: )ل النصري سعد بن إسماعي

 (م5131-5129/ھ232-224: )أبو الحسن علي بن سعيد بن إسماعيل 
حسين مؤنس، معالم تاريخ (. م5126-5129/ھ224-224: )محمد بن أبي الحسن علي الملقب بأبي عبد اهلل 

، دولة بني اهلل حسن، عامر أحمد عبد 111-115، صص، 9000، 9المغرب واألندلس، دار الرشاد، القاهرة، ط
، مذكرة ماجستير، جامعة مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة األندلسية والممالك النصرانية في إسبانيا

 .911-911، صص، 9006نلبلس، فلسطين، 
 .4علي بن محمد الخزاعي،المصدر السابق،ص 1

شكلت الهجرة األندلسية إلى حواضر المغرب  اإلسالمي بداية من السابع هجري إحدى  أهم مظاهر النقلة  2
الديمغرافية التي عرفتها بالد المغرب اإلسالمي نتيجة سقوط العديد من المدن األندلسية في أيدي النصارى 

ى دوافع الهجرة األندلسية إلى من أقو  (La Reconquista)تعتبر حركة االسترداد المسيحي  حيث اإلسبان
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أسدددددباب مجهولدددددة رفقدددددة ابنددددده محمدددددد الخزاعدددددي وتدددددوفي الجدددددد أمدددددا ابنددددده محمدددددد فقدددددد اسدددددتقر 
 1ابددددةبتلمسددددان، وانضددددم للددددبالط الزيدددداني حيددددث اشددددتغل فددددي بدايددددة عهددددده بهددددم فددددي خطددددة الكت

ثدددم شدددغل منصددددب  2ثدددم أصدددبح وزيدددرا فدددي عهددددد أبدددي زيدددان محمدددد بدددن عثمددددان بدددن يغمراسدددن

                                                                                                                                                                                              

حواضر المغرب األوسط ومنهم حاضرة تلمسان، فقد نتج عنها سقوط العديد من القواعد األندلسية الكبرى في أيدي 
النصارى اإلسبان نتيجة لضعف الدولة الموحدية في األندلس في أعقاب هزيمة الموحدين على أيدي قوى 

م، وهي  5959/ هد  302التي دارت سنة   (Las Navas De Talosa)المسيحية في موقعة حصن العقاب 
الهزيمة القاسية التي لم تقم للمسلمين بعدها في األندلس قائمة تحمد فاندفعت على إثرها حركة اإلسترداد ونشطت 
نشاطا لم تشهده من قبل وتكالبت على قواعد األندلس قوى النصرانية، وازداد ضغط المماليك اإلسبانية المسيحية 

م ومورسية وجيان واشبيلية  5914/هد 311طت قرطبة سنة على ثغور المسلمين وحواضرهم في األندلس، فسق
فلما تكالب الطاغية :"م ، ويشير ابن خلدون إلى تأثير ذلك على الهجرة األندلسية بقوله 5912/ هد 313سنة 

على العدوة والتهم ثغورها، واكتسح بسائطها وأسف إلى قواعدها وأمصارها، ( يقصد فرناندو  الثالث ملك قشتالة)
فريقية( األوسط واألقصى)ألعالم وأهل البيوت إلى أرض المغربين أجاز ا ويذكر ابن غالب األندلسي نقال ...( واو

لما نفذ قضاء اهلل تعالى على األندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة األخيرة، تفرقوا ببالد "عن المقري أنه 
الوا إلى البوادي، إلى ما اعتادوه، ودخلوا مع أهلها، المغرب من بر العدوة مع بالد إفريقية، فأما أهل البادية فم

وشاركوهم فيها، فاستقوا المياه، وغرسوا األشجار وأحدقوا األراضي، وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها، وال رأوها، 
ل بلعربي خالد، مساهمة الجالية األندلسية في الحركة العلمية بتلمسان خال ..."فشرقت بالدهم وصلحت أحوالهم

 . 9051،جامعة بشار،6العهد الزياني، مجلة الدراسات الصحراوية،عدد
هي إحدى أهم الوظائف السلطانية في الدولة خالل العصر الوسيط حيث سماها عبد الرحمن بن : الكتابة 1

لحاجة خلدون بصناعة الكتابة التي قال عنها بأنها غير مهمة في الدول ذات الطابع البدوي الحديثة التكوين وأن ا
فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من " إليها كانت بسبب اللسان العربي الثري بالمصطلحات والتعابير الفخمة 

ولمتولي هذه الخطة مجموعة من الشروط تتمثل في الحلم، الفهم، اإلقدام، كتم األسرار، " العبارة اللسانية في األكثر
 .946-940المقدمة، صص، خلدون، عبد الرحمن بن. الوفاء، العلم، الموسوعية

ثالث أمراء الدولة العبد الوادية، ولد سنة ( م5604-5606/ھ404-406: )أبو زيان محمد بن عثمان األول  2
، بويع ويوسف بن يعقوب المريني محاصر لتلمسان غير أنه قتل على يد أحد خصيانه، عرف عهده انفراج ھ312

سنين وثالثة أشهر وخمسة أيام عرفت فيها تلمسان كارثة ديمغرافية حيث الحصار عن تلمسان بعدما دام ثماني 
ألف حسب رواية يحيى بن خلدون، قام بتجهيز جيش وتأديب مغراوة وأحواز  590بلغ عدد الموتى جراء الجوع 

المصدر يحيى بن خلدون، . ھ404شوال سنة 95شلف والسيطرة على القبائل العربية وبني توجين، توفي في 
 961-969، صص، 5، جبقالسا
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جمدددددع " ، وصدددددفه ابدددددن األحمدددددر فقدددددال 1كتابدددددة األشدددددغال السدددددلطانية فدددددي عهدددددد أبدددددي تاشدددددفين
أبدددوه بدددين الخطتدددين السددديف والقلدددم وكدددان رسدددوخ قدمددده فدددي الفروسدددية والعلدددم أثبدددت مدددن علدددم 

بددددداب تحصددددديل العلدددددوم وحلدددددل مرتضددددداة وعبدددددر وكدددددان مدددددن آبائددددده باألنددددددلس جملدددددة قضددددداة وأر 
البحددددددر مددددددنهم للعدددددددوة فاسددددددتقر بتلمسددددددان فقلددددددد بهددددددا الددددددوزارة والقيددددددادة والكتابددددددة إذ نجددددددم مندددددده 

 . "2اإلحسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان
، بتلمسددددددان وتتلمددددددذ بهددددددا علدددددددى يددددددد ابددددددن مددددددرزوق الخطيددددددب وأبدددددددي ھ450ولددددددد سددددددنة      

التراتيددددب ، قددددال عندددده صدددداحب 3البركددددات محمددددد بددددن أبددددي بكددددر محمددددد بددددن ابددددراهيم البلفيقددددي
اإلداريددددة بأندددده قليددددل الروايددددة فددددي الحددددديث بحيددددث اسددددتجاز فددددي كبددددره بدددددليل أن تدددداريخ وفاتدددده 

 . 4قريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددب مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن تددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريخ وفددددددددددددددددددددددددددددددددددددداة هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددذين الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددديخين
خلدددددددف الخزاعدددددددي والدددددددده فدددددددي خدمدددددددة الدددددددبالط الزيددددددداني حيدددددددث تدددددددولى خطدددددددة األشدددددددغال     

يدددى بدددن السدددلطانية فدددي عهدددد المتوكدددل علدددى اهلل أبدددي سدددعيد عثمدددان بدددن عبدددد الدددرحمن بدددن يح
يغمراسددددددددن، غيددددددددر أن الحمددددددددالت العسددددددددكرية المرينيددددددددة علددددددددى تلمسددددددددان وانتشددددددددار الفوضددددددددى 
السياسدددددية حدددددتم عليددددده تدددددرك تلمسدددددان واإلرتحدددددال إلدددددى فددددداس، حيدددددث انضدددددم للدددددبالط المريندددددي 
وكلدددددف بخطدددددة األشدددددغال السدددددلطانية فدددددي عهدددددد أبدددددي عندددددان فدددددارس الملقدددددب بالمتوكدددددل علدددددى 

أبدددي يحيدددى أبدددي بكدددر السدددعيد بددداهلل ثدددم اهلل، وقدددد ظدددل فدددي منصدددبه هدددذا خدددالل عهدددد كدددل مدددن 
أبدددددي سدددددالم إبدددددراهيم الدددددذي أظددددداف لددددده كتابدددددة العالمدددددة وقدددددد كدددددان الخزاعدددددي معاصدددددرا ألبدددددي 

                                                             
  .4،ص علي بن محمد الخزاعي،المصدر السابق 1
محمد عبد الحي الكتاني، نظم الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية، تحقيق عبد اهلل خالدي، دار األرقم بن  2

  . 61، ص5ج س،.، د9أبي األرقم، بيروت،ط
الشهير بابن الحاج المري، أخذ عن عمه : ابراهيم البلفيقيأبو البركات محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن  3

أبي القاسم محمد والخطيب أبي الحسن بن أبي العيش وأبي جعفر اللورقي وابن الزبير والقاضي ابن فركون ابن 
رشيد وأبي الحسن القيجاطي وغيرهم، برع في الفقه والحديث واألدب والتصوف، تولى منصب القضاء واإلمامة 

كان " قال عنه التنبكتي "العذب واألجاج من شعر أبي البركات بن الحجاج" ة، له ديوان شعري بعنوان والخطاب
شيخا محدثا حافظا متفننا متمسكا بطريق القوم، مؤثرا لها حسن التالوة طيب النغمة بالقراءة مع خشوع وبكاء، 

من ذوي األحساب الطاهرة األصيلة حسن المجالسة مليح المداعبة، صدرا في عدول القضاة وأئمة الرواية، 
 .160-192التنبكتي، المصدر السابق، صص، . ھ445، توفي سنة "والبيوت الرفيعة الجليلة
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صدددددداحب كتدددددداب الشدددددددهب الالمعددددددة فددددددي السياسددددددة، واسددددددتمر علدددددددى  1القاسددددددم بددددددن رضددددددوان
منصددددددبه أيضددددددا فددددددي عهددددددد أبددددددي زيددددددان محمددددددد المنتصددددددر بدددددداهلل وأبددددددي فددددددارس عبددددددد العزيددددددز 

 . 2زيددددددددددددددددددددددددددددددددددددان السددددددددددددددددددددددددددددددددددددعيد بدددددددددددددددددددددددددددددددددددداهللالمستنصددددددددددددددددددددددددددددددددددددر بدددددددددددددددددددددددددددددددددددداهلل وأبددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 
" قددددال عندددده تلميددددذه أبددددو زكريددددا يحيددددى بددددن أحمددددد بددددن محمددددد السددددراج الحميددددري الفاسددددي     

كدددددددان شددددددديخا جلددددددديال فاضدددددددال لغويدددددددا شددددددداعرا مجيددددددددا مقددددددددما فدددددددي التددددددداريخ كثيدددددددر الصددددددددقة 
ووصددددفه ابددددن األحمددددر " واإليثددددار، لددددم يكددددن فددددي زماندددده مددددن يضدددداهيه فيهددددا فددددذا فددددي طريقتدددده

تلقددددى رايددددة الفخددددر بدددداليمين وهددددو واسددددطة ... صدددداحب القلددددم األعلددددى الفقيدددده الكاتددددب" فقددددال 
عقدددددد المفددددداخر الثمدددددين مدددددن أعدددددالم كتددددداب العددددددوتين ومعرفتددددده بالحسددددداب تسدددددتغرق العقدددددول، 
إذ أربدددت عدددن حدددد الحصدددر والمنقدددول، وأمدددا اللغدددة فمسدددلكه فدددي سدددبلها أسدددكت ابدددن السدددكيت 

اسدددددتها العلميدددددة وقدددددد وبكددددت فهمددددده المددددددرك فدددددي حفظهددددا أي تبكيدددددت، والعربيدددددة هدددددو علددددى ري
بدددرز فدددي إجادتهدددا اإلدراكيدددة العلميدددة، ولدددم يكدددن فدددي معرفدددة الفقددده بالمقصدددر كمدددا نظدددر عدددن 
انسددددان عددددين الحددددديث المبصددددر، وكفدددده بإرسددددال المواهددددب لددددم تكددددن جانحددددة إلددددى التقصددددير، 

 .  "3روال قيدددددددددل لطدددددددددول جودهدددددددددا جددددددددددعت أندددددددددف الفضدددددددددائل عدددددددددن بخدددددددددل ياقصدددددددددي
و واللغددددة والفقددددده بفروعدددده والحددددديث والشدددددعر بددددرع فددددي الحسددددداب كمددددا بددددرع فدددددي األدب والنحدددد

                                                             
 ھ452لقب بابن رضوان، ولد ونشأ بمالقة سنة : أبو القاسم عبد اهلل بن يوسف بن رضوان النجاري الخزرجي 1

ونشأ بها وكان بيته بيت علم وصالح، فقد كان جده ابن رضوان عالما وفقيها وقاضيا وخطيبا، وكان والده يوسف 
بن رضوان فقيها ورئيسا لديوان الجند، تتلمذ على يد أبيه وخاله، كما تتلمذ على علماء اخرين مثل أبو بكر محمد 

ابن الحاج البلفيقي، ارتحل إلى غرناطة لطلب العلم والتقى بن عبيد اهلل بن منظور وأبو علي الفخار وأبو البركات 
فيها بالفقيه أبا القاسم بن جزي، عاد إلى مالقة واشتغل في منصب قاضي عدل ،ارتحل إلى المغرب األقصى 
ومدح أبي الحسن المريني وانضم لبالطه، ثم اصطحبه في غزوته لتونس وعاش بها والتقى بعدة علماء ثم عاد 

س واستقر بألمرية ثم بعد وفاة أبي الحسن المريني عاد الى المغرب واشتغل كاتبا لدى أبي عنان المريني الى االندل
ثم عزل بعد ثالث سنوات منها ثم اعيد لمنصبه في عهد ابي بكر السعيد،  ھ411ثم رقي لكتابة العالمة سنة 
أبي القاسم ابن رضوان المالقي، . نافعة، له كتاب الشهب الالمعة في السياسة ال426توفي في مدينة أزمور سنة 

-4، صص، 5221الشهب الالمعة في السياسة النافعة، تحقيق علي سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء، 
90. 
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لمدددا كبدددا بموسدددى أبدددي  قولددده حيدددث حفظدددت لندددا المصدددادر عددددة قطدددع شدددعرية لددده ندددذكر منهدددا
       :عنان فرسه

            اهَ مت ال  ظَ  وَ هت فَ ي ر  م  عت ا لَ هَ م  لت يَ  ن  مَ وَ                   ت  رَ ثت عَ  ن  إ   اء  رَ ق  شك ل  ل   بَ ن  ي الذَ الَ و  مَ  
              هت مت ائ  وَ قَ  ت  بَ ث  تَ  م  لَ  لكَ ذَ  ل  ج  َأ ن  م                        م  كت ت  ابَ هَ مَ  ن  ا م  اهَ رَ تَ مااع   اهَ لَ هاَ وَ 
         اهَ مت ائ  زَ و عَ بت ن  تَ  م  لَ وَ  ادت و الجيَ بت ك  تَ                     وابت ك  رَ  ذ  مت  ان  سَ ر  الفت  ةت ادَ عَ  ل  زَ تَ  م  لَ وَ 
             امهَ اتَ خَ ا وَ ارَ دَ ق  ين م  ئ  ي  ب  ى النك لَ ع  َأ                        انَ تت وَ س  اهلل إ  ول ست ي رَ ب  ي النك ف  وَ 
             همت اس  رَ و مَ دت ب  ة تَ شَ د  خَ  ه  ب  ن  ي جَ ف                            ه  ت  طَ ق  سَ ى ب  قَ ب  َأ ست رَ فَ  ه  ا ب  بَ كَ 
       اهَ مت ال  عَ مَ  ت  حَ ة الَ نك ا ست هَ ا ب  نَ لَ                        تت  بك ا ثَ سَ ال  ة جَ الَ لى صَ ى لصَ تك حَ 

 1هامت اس  وَ ا نَ هَ ي  يك حَ ة تت الَ ى صَ كَ ز  َأ                           ادَ بَ ا َأمَ ائ  اإلله دَ  ه  ي  لَ لى عَ صَ 
 

توفي بعد صالة العصر من يوم األحد من " وقال تلميذه أبو زكريا السراج  ھ422توفي سنة 
  .، حيث دفن بفاس"ودفن من غده يوم اإلثنين ھ422ذي القعدة سنة 
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 :يحيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن خلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدون
ولدددد أبدددو زكريدددا يحيدددى بدددن خلددددون فدددي الثلدددث األول مدددن القدددرن الثدددامن هجدددري بتدددونس،     

يصددددددغر أخددددددوه عبددددددد الددددددرحمن بددددددن خلدددددددون بسددددددنتين م، أي 5661/ ھ461وبالضددددددبط سددددددنة 
 .م5669/ھ469فمدددددددددددددددددددددددن المعدددددددددددددددددددددددروف أن تددددددددددددددددددددددداريخ والدتددددددددددددددددددددددده كاندددددددددددددددددددددددت سدددددددددددددددددددددددنة 

تعرضددددت شخصددددية يحيددددى بددددن خلدددددون إلددددى التهمدددديش مددددن طددددرف البدددداحثين، إال القلددددة     
القليلددددة مددددن نبشددددت عددددن محطددددات مددددن حياتدددده، لكنهددددا تبقددددى غيددددر كافيددددة فددددي حددددق شخصددددية 

الزيانيدددددة، واليشدددددفع لهدددددم إهمدددددالهم لددددده بانعددددددام آثددددداره لعبدددددت أدوارا مهمدددددة فدددددي تددددداريخ الدولدددددة 
الفكريدددددة أو نددددددرتها أو قلدددددة شدددددهرتها، بدددددل علدددددى العكدددددس مدددددن ذلدددددك فقدددددد عدددددرف كتابددددده بغيدددددة 
الدددددرواد فدددددي ذكدددددر الملدددددوك مدددددن بندددددي عبدددددد الدددددواد صددددديتا ذائعدددددا، واسدددددتعان بددددده العديدددددد مدددددن 

 . 1المدددددددددددددددؤرخين واألدبددددددددددددددداء، حيدددددددددددددددث نقلدددددددددددددددوا عنددددددددددددددده عشدددددددددددددددرات األخبدددددددددددددددار واألشدددددددددددددددعار
عدددددزى هدددددذا اإلهمدددددال إلدددددى أن أخيدددددده عبدددددد الدددددرحمن بدددددن خلددددددون صددددداحب المقدمددددددة قدددددد ي   

الشددددهيرة قددددد اسددددتأثر بكددددل الشددددهرة مددددن البيدددددت الخلدددددوني، فددددأدى ذلددددك إلددددى غددددض الطدددددرف 
عدددددن أخيددددده يحيدددددى، وقدددددد يعدددددزى هدددددذا التهمددددديش أيضدددددا إلدددددى أن كتدددددب التدددددراجم التدددددي أرخدددددت 

عندددده، غيددددر أن هددددذا  لألعددددالم خددددالل القددددرن الثددددامن هجددددري قددددد شددددحت علينددددا بترجمددددة وافيددددة
اليمندددددع مدددددن البحدددددث أكثدددددر بدددددين سدددددطور كتابددددده بغيدددددة الدددددرواد السدددددتجالء بعدددددض المحطدددددات 

   .2التي عاشها واألوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية التي ميزت عصره
 :أسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرته

حظدددددددي البيدددددددت الخلددددددددوني بشدددددددهرة واسدددددددعة، إذ لهدددددددا بددددددداع كبيدددددددر فدددددددي المجدددددددال العلمدددددددي    
ث تمكددددن العديددددد مددددن أفددددراد هددددذا البيددددت مددددن الوصددددول إلددددى والثقددددافي وحتددددى السياسددددي، حيدددد

شددددددددغل مناصددددددددب سياسددددددددية هامددددددددة فددددددددي عهددددددددد الدولددددددددة الحفصددددددددية، خاصددددددددة مددددددددع بدددددددددايات 
 . تأسيسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددها

تعدددددود جدددددذور البيدددددت الخلددددددوني إلدددددى أصدددددول عربيدددددة محظدددددة، حيدددددث ينحددددددرون مدددددن بدددددالد 
الددددديمن وبالضدددددبط مدددددن حاضدددددرة حضدددددرموت، وقدددددد وفددددددت هدددددذه األسدددددرة إلدددددى األنددددددلس مدددددع 

إلسددددددددالمي أوبعددددددددده إثدددددددر طالئددددددددع القبائددددددددل العربيددددددددة التدددددددي هدددددددداجرت إلددددددددى الغددددددددرب الفدددددددتح ا
                                                             

 .6،ص5يحيى بن خلدون،المصدر السابق،ج 1
 .6،ص5نفسه،ج 2
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اإلسددددددددالمي بعددددددددد تثبيددددددددت عمليددددددددة الفددددددددتح اإلسددددددددالمي، ولعبددددددددت هددددددددذا األسددددددددرة أدوارا هامددددددددة 
باألندددددلس خاصددددة بعددددد اسددددتقرارها بحاضددددرة إشددددبيلية، إذ اعتبددددرت مددددن ركددددائز هددددذه المدينددددة، 

سدددددلك الجددددديش، ممدددددا فدددددتح  بحيدددددث توجهدددددوا للميددددددان العسدددددكري وشدددددغلوا مناصدددددب هامدددددة فدددددي
لهددددم البددددداب بلعدددددب أدوار سياسدددددية متقدمدددددة فددددي المشدددددهد السياسدددددي باألنددددددلس، ومددددداميز هدددددذه 

، بينمددددا 1األسددددرة خددددالل هددددذه الفتددددرة هددددو طغيددددان الجانددددب السياسددددي والعسددددكري علددددى أفرادهددددا
لددددم يبددددرز مددددنهم فددددي الناحيددددة العلميددددة والثقافيددددة إال النددددزر اليسددددير، يددددنهض دلدددديال علددددى ذلددددك 

شددددخص واحددددد مددددنهم اشددددتغل بصددددنعة الطددددب واسددددمه أبددددا مسددددلم بددددن عمددددر وقددددد  أندددده عددددرف
 2ابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن أبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي أصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديبعة انفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذكره

وبعددددد ضددددعف السددددلطة الموحديددددة نتيجددددة انهزامهددددا فددددي معركددددة حصددددن العقدددداب وتهدددداوي     
المدددددن األندلسددددية بيددددد اإلسددددبان، بدددددأت سلسددددلة مددددن الهجددددرات العكسددددية مددددن األندددددلس إلددددى 

اإلطددددار هدددداجر أفددددراد البيددددت الخلدددددوني فددددي نهايددددة الثلددددث بددددالد المغددددرب، وفددددي ضددددمن هددددذا 
األول مدددددن القدددددرن السدددددابع هجدددددري واسدددددتقروا أول األمدددددر بمديندددددة سدددددبتة لينتقدددددل الحسدددددن بدددددن 

 ھ310خلدددددون وهددددو جددددد جددددد يحيددددى وعبددددد الددددرحمن بددددن خلدددددون إلددددى المغددددرب األدنددددى سددددنة 
 . 3وندددددددددددددددددددددددزل علددددددددددددددددددددددددى أبدددددددددددددددددددددددي زكريددددددددددددددددددددددددا حيددددددددددددددددددددددددث انضدددددددددددددددددددددددم إلددددددددددددددددددددددددى بالطدددددددددددددددددددددددده

والتقددددارب بددددين األسددددرة الخلدونيددددة والسددددلطة الحفصددددية لددددم تكددددن  و جددددذور الددددود والصددددداقة    
نمددددا تعددددود إلددددى عهددددد سددددابق لددددذلك، منددددذ أن كددددان أفددددراد البيددددت الخلددددددوني  حديثددددة العهددددد، واو
يشدددددغلون مناصدددددب سدددددامية ووالة علدددددى حاضدددددرة إشدددددبيلية خدددددالل العهدددددد الموحددددددي فلدددددم يكدددددن 

نمدددددا مقصدددددودا وفددددداة الحسدددددن  ، وحتدددددى بعدددددد4ندددددزولهم علدددددى الحفصددددديين إذن مجدددددرد صددددددفة واو

                                                             
-92،صص،9001العلمية،بيروت، عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون،تقديم نوري الجراح،دار الكتب  1

69.  
برع في الفلسفة والهندسة أبو مسلم عمر بن أحمد بن خلدون الحضرمي، تتلمذ على يد أبي القاسم بن أحمد،  2

إبن أبي أصيبعة، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق نزار . ھ112والنجوم والطب، توفي بإشبيلية سنة 
 .121س، ص. رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، د

 .66،61عبد الرحمن بن خلدون،نفسه،صص، 3
ذلك أن أحد أجداد ابن خلدون ويدعى باب المحتسب كان قد أهدى جارية من سبايا  جليقية لألمير ابو زكريا  4

 .69عبد  الرحمن بن خلدون،نفسه،ص. الحفصي وقد كانت تدعى  أم الخلفاء



       

189 
 

بددددددن خلدددددددون، لددددددم تنقطددددددع الحظددددددوة والتقدددددددير ألبنائدددددده، بددددددل اسددددددتمروا فددددددي شددددددغل المناصددددددب 
السددددامية مثددددل ابندددده أبددددي بكددددر محمددددد الددددذي شددددغل منصددددب اإلدارة الماليددددة، وزاد نفددددوذ هددددذا 

بحيدددددث شدددددغل فدددددي منصدددددب  ھ342األخيدددددر بعدددددد وصدددددول أبدددددو إسدددددحاق لسددددددة الحكدددددم سدددددنة 
 . 1صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحب األشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغال

صدددددية فدددددي عهدددددد أبدددددو إسدددددحاق صدددددراعا داخليدددددا كبيدددددرا، ميزتددددده كثدددددرة عرفدددددت الدولدددددة الحف    
المددددددؤامرات فددددددي المشددددددهد السياسددددددي وتنددددددافس محمددددددوم بددددددين الكتلتددددددين الموحديددددددة واألندلسددددددية 

فددددي إحدددددى طرفددددي  كددددان المهدددداجرة إلددددى األراضددددي الحفصددددية، بمعنددددى أن البيددددت الخلدددددوني
أبددددي بكددددر بددددن الصددددراع، فقددددام أبددددو اسددددحاق بتعيددددين جددددد يحيددددى بددددن خلدددددون وهددددو محمددددد بددددن 

خلدددددددون فددددددي منصددددددب الحجابددددددة لواليددددددة بجايددددددة التددددددي عددددددين علددددددى رأسددددددها ابندددددده أبددددددا فددددددارس 
 . 2كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإجراء اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتراتيجي لتخفيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراع

تعدددددرض أبدددددا إسدددددحاق لحركدددددة الددددددعي ابدددددن أبدددددي عمدددددارة فغدددددادر عاصدددددمته مصدددددطحبا معددددده 
محمددددد بددددن خلدددددون، أمددددا والددددده أبددددو بكددددر بددددن خلدددددون فإندددده قددددد آثددددر المكددددوث بتددددونس ممددددا 

حياتدددددده للخطددددددر، ذلددددددك أن ابددددددن أبددددددي عمددددددارة عقددددددب سدددددديطرته علددددددى تددددددونس أمددددددر  عددددددرض
بددددالقبض عليدددده وقتددددل مخنوقددددا فددددي السددددجن، وبعددددد هزيمددددة أبددددو فددددارس فددددي معركددددة مرماجنددددة 
صدددددحب محمدددددد بدددددن أبدددددي خلددددددون األميدددددر أبدددددي حفدددددص وشدددددهد معددددده عددددددة مواقدددددع إلعدددددادة 

طاعددددات ، فأكرمدددده ومنحدددده عدددددة إقھ326السدددديطرة علددددى تددددونس إلددددى أن تددددم لدددده ذلددددك سددددنة 
 . 3مدددددددددددددددن اراضدددددددددددددددي وضدددددددددددددددياع كمدددددددددددددددا أسدددددددددددددددند إليددددددددددددددده بعدددددددددددددددض المهدددددددددددددددام العسدددددددددددددددكرية

فقدددددد اشددددتغل أيضددددا فدددددي الحجابددددة وعهددددد أبدددددي ( ھ402-321) أمددددا فددددي عهدددددد أبددددو عصدددديدة
لددددم يشددددغل أي منصددددب غيددددر أندددده بقددددي ضددددمن جلسدددداء الددددبالط ( ھ455-402)البقدددداء خالددددد 

 . 4يحظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى بالتقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير واإلحتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرام
عدددددين محمددددد بدددددن خلدددددون قائددددددا ( ھ452 -545)  وفددددي عهددددد حكدددددم ابددددن اللحيددددداني بددددين   

                                                             
  .61،ص عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون 1
لحفصية،تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر، عبد المجيد ابن قنفذ القسنطيني، الفارسية في مبادل الدولة ا 2

 .61، عبد الرحمن بن خلدون،المصدر السابق، ص562،ص5232ر التونسية للنشر،تونس،التركي، الدا
 .61-61عبد الرحمن بن خلدون،نفسه،صص، 3
 .61،ص عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون4
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جربددددة لحمايتهدددددا، ثددددم بانقضددددداء فترتددددده اعتددددرل الحيددددداة السياسددددية وتوجددددده نحدددددو  علددددى جزيدددددرة 
ھ464وتدددددددددددددددددددددددددددوفي سدددددددددددددددددددددددددددنة  ھ452الزهدددددددددددددددددددددددددددد والعبدددددددددددددددددددددددددددادة وحدددددددددددددددددددددددددددج سدددددددددددددددددددددددددددنة 

1 . 
وقددددد كددددان لهددددذه البيئددددة واألجددددواء اإليمانيددددة والعلميددددة بددددالغ األثددددر علددددى شخصددددية محمددددد    

الدددذي نشدددأ علدددى العلدددم والتددددين، فتتلمدددذ علدددى يدددد أبدددي عبدددد  أبدددو بكدددر والدددد يحدددى بدددن خلددددون
اهلل الزبيددددددي فتدددددأثر يحدددددى بددددددن خلددددددون أيضدددددا بهدددددذه األجددددددواء فقضدددددى نشدددددأته وشدددددبابه فددددددي 
طلددددددب العلددددددم بعكددددددس مدددددداتميز بدددددده البيددددددت الخلدددددددوني سددددددابقا ببدددددداعهم الكبيددددددر فددددددي المجددددددال 

 . 2السياسي
 :شلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليوخه

ثقددددددافي والعلمددددددي ليحيددددددى بددددددن النجددددددد فددددددي المصددددددادر أيددددددة معلومددددددات تخددددددص التكددددددوين ال   
خلددددون، فحتدددى هدددو نفسددده لدددم يتحددددث عدددن ذلدددك فدددي بغيدددة الدددرواد، ويمكدددن فدددي هدددذا الصددددد 
تدددرجيح ومقاربددددة المعلومددددات التدددي أوردهددددا أخددددوه عبدددد الددددرحمن بددددن خلددددون فددددي رحلتدددده حددددول 
مشدددددايخه الدددددذين تتلمدددددذ علددددديهم، فدددددإن فدددددارق السدددددن المتقدددددارب بينهمدددددا يجعلندددددا ندددددرجح أنهمدددددا 

 . خة واحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةتتلمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذا علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى مشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
وتتلمدددذ يحيدددى بدددن خلددددون رفقدددة أخويددده عبدددد الدددرحمن ومحمدددد فدددي طفدددولتهم علدددى يدددد الشددديخ 
ابدددن بدددرال كمدددا تتلمدددذ علدددى مشدددايخ آخدددرين مثدددل الحصدددائري والزرزالدددي وابدددن القصدددار وأبدددي 
عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن بحدددددر وأبدددددي عبدددددد اهلل بدددددن جدددددابر الدددددوادي آشدددددي والقاضدددددي ابدددددن عبدددددد 

ي وأبددددددي القاسددددددم محمددددددد بددددددن القصددددددير حيددددددث حفددددددظ القددددددرآن السددددددالم وأبددددددي عبددددددد اهلل الجيددددددان
الكدددددريم وعلدددددم القدددددراءات ودرس كتددددداب التقصدددددي إلبدددددن عبدددددد البدددددر ومختصدددددر ابدددددن الحاجدددددب 
وكتددداب التحصددديل إلبددددن مالدددك، وبعدددد وفدددداة أبدددي يحيددددى الحفصدددي قدددام أبددددو الحسدددن المرينددددي 
بحركدددددة عسدددددكرية مصدددددطحبا معددددده عشدددددرات العلمددددداء الدددددذين انتصدددددبوا للتددددددريس فدددددي مسددددداجد 
ومدددددارس تددددونس فأقبددددل علدددديهم الطلبددددة للتتلمددددذ علدددديهم، ومددددن بيددددنهم اإلخددددوة الددددثالث يحيددددى 

 :3وعبددددددددددددددددددددددددددددد الددددددددددددددددددددددددددددرحمن ومحمددددددددددددددددددددددددددددد، ومددددددددددددددددددددددددددددن بددددددددددددددددددددددددددددين هددددددددددددددددددددددددددددؤالء نددددددددددددددددددددددددددددذكر
 :السطي
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أبدددو عبددددد اهلل محمدددد بددددن علدددي بددددن سدددليمان السددددطي، ولدددد ونشددددأ بفددداس، تتلمددددذ علدددى يددددد     
عدددددة شدددديوخ مددددن أبددددرزهم أبددددي الحسددددن الصددددغير، بددددرع فددددي الفقدددده، ارتحددددل إلددددى تددددونس، لدددده 

وشدددرح علدددى المدوندددة وتعليدددق علدددى ابدددن  عددددة مؤلفدددات أشدددهرها شدددرح الحدددوفي فدددي الفدددرائض
ني وابددددن عرفددددة وابددددن خلدددددون والمقددددري تتلمددددذ عليدددده العقبددددا،شدددداس فيمددددا خددددالف فيدددده المددددذهب 

ھ410تددددوفي غرقددددا سددددنة  والعبدوسددددي الكبيددددر وابددددن مددددرزوق الخطيددددب والقبدددداب وغيددددرهم 
1 . 

 :ابن الصباع
أبددددو عبددددد اهلل محمددددد بددددن محمددددد بددددن الصددددباع، ولددددد ونشددددأ بمكندددداس، تتلمددددذ علددددى يددددد عدددددة  

م، تدددددوفي شددددديوخ مدددددن بيدددددنهم اآلبلدددددي شددددديخ العلدددددوم العقليدددددة، بدددددرع فدددددي علدددددم الحدددددديث والتعدددددالي
ھ410غرقددددددددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددددددددي اسددددددددددددددددددددددددطول أبددددددددددددددددددددددددي الحسددددددددددددددددددددددددن المرينددددددددددددددددددددددددي سددددددددددددددددددددددددنة 

2 . 
 : ابن عبد النور

أبدددو عبدددد اهلل محمدددد بدددن عبدددد اهلل بدددن عبدددد الندددور، ولدددد ونشدددأ بندرومدددة، تتلمدددذ علدددى يدددد إبندددي 
اإلمدددددام أبدددددي زيدددددد و أبدددددي موسدددددى، بدددددرع فدددددي الفقددددده المدددددالكي، انضدددددم إلدددددى جلسددددداء الدددددبالط 

حددددددل إلددددددى تددددددونس رفقددددددة أبددددددي الحسددددددن المرينددددددي كمددددددا شددددددغل منصددددددب قاضددددددي المحلددددددة، ارت
 . 3بمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرض الطددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعون ھ412المريندددددددددددددددددددددددددددددددددددددي، تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددوفي سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 

 : ابن عبد المهيمن الحضرمي
ولدددد ونشدددأ بسدددبتة  ،هدددو أبدددو محمدددد عبدددد المهددديمن بدددن محمدددد بدددن عبدددد المهددديمن الحضدددرمي 

، تتلمدددددذ علدددددى يدددددد عددددددة شددددديوخ ندددددذكر مدددددنهم أبدددددي اسدددددحاق الغدددددافقي األندلسدددددي ھ341سدددددنة 
ارتحدددددل إلدددددى غرناطدددددة وتدددددونس، بدددددرع فدددددي اللغدددددة العربيدددددة واألدب وأبدددددي جعفدددددر بدددددن الزبيدددددر، 

 .  4ه412، تددددددددددوفي بالطدددددددددداعون سددددددددددنة حيددددددددددث عددددددددددين كاتبددددددددددا ألبددددددددددي الحسددددددددددن المرينددددددددددي
  : ابن رضوان

أبدددو القاسددددم عبددددد اهلل بددددن يوسددددف بددددن رضددددوان، ولدددد ونشددددأ بمالقددددة وتتلمددددذ بهددددا علددددى يددددد كددددل 
حفددددص الطنجددددالي مددددن الشدددديخ أبددددي جعفددددر ابددددن عبددددد الحددددق، وأبددددي بكددددر بددددن منصددددور وأبددددي 
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وأبددددددي الحسددددددن الجيدددددداب وابددددددن يربددددددوع السددددددبتي واآلبلددددددي، ارتحددددددل إلددددددى المغددددددرب األقصددددددى 
وتلمسددددددان وتددددددونس، بددددددرع فددددددي اللغددددددة العربيددددددة واألدب والشددددددعر، تقلددددددد عدددددددة مناصددددددب منهددددددا 
منصددددب عدددددل فددددي مالقددددة ثددددم نائددددب لقاضددددي المحلددددة ثددددم كاتددددب فددددي ديددددوان اإلنشدددداء بددددالبالط 

ھ421نة المريني ثم صاحب العالمة، توفي س
1 . 

  :ابن شعيب
أبدددددو العبددددداس أحمدددددد بدددددن شدددددعيب، ولدددددد ونشدددددأ بفددددداس، بدددددرع فدددددي الطدددددب والفلسدددددفة والشدددددعر، 

 . 2ارتحددددددددددددددددل مددددددددددددددددع أبددددددددددددددددي الحسددددددددددددددددن إلدددددددددددددددددى تددددددددددددددددونس وتددددددددددددددددوفي بالطدددددددددددددددداعون بهدددددددددددددددددا
  : اآلبلي

 ھ325أبدددددو عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن ابدددددراهيم بدددددن أحمدددددد العبددددددري، ولدددددد ونشدددددأ بتلمسدددددان سدددددنة 
وتتلمددددذ علددددى عدددددة شدددديوخ أمثددددال القاضددددي ابددددن غلبددددون وأبددددي الحسددددن التنسددددي وابددددن دقيددددق 
العيدددد وأبدددي موسدددى بدددن اإلمدددام، بدددرع فدددي التعددداليم وفدددي العلدددوم العقليدددة، ارتحدددل إلدددى مصدددر 
والعددددراق والمغددددرب األقصددددى، تددددولى وظيفددددة اإلشددددراف علددددى األمددددور الماليددددة فددددي عهددددد أبددددو 

 .3حمو موسى األول
 :البالط الزيانييحي بن خلدون في 

واجدددده أبدددددو حمدددددو موسدددددى الثدددداني حركدددددة معارضدددددة خطيدددددرة مددددن طدددددرف ابدددددن عمددددده أبدددددي     
، وحددددداول أبدددددو حمدددددو أن يسدددددتميل 4زيدددددان بدددددن أبدددددي سدددددعيد الثددددداني كدددددادت أن تطددددديح بحكمددددده

عددددرب ريدددداح ليضددددمن مسدددداندتهم العسددددكرية لدددده، ذلددددك أندددده كددددان مددددن الصددددعب عليدددده مواجهددددة 
غبدددددة ممثلدددددة فدددددي بندددددي عدددددامر وسدددددويد ابدددددن عمددددده خاصدددددة وأنددددده كسدددددب إلدددددى صدددددفه عدددددرب ز 

والددددديالم والعطدددداف، وللتددددذكير أن هددددذه البطددددون كانددددت فددددي صددددف أبددددي حمددددو وانفضددددوا عندددده 
بعددددد هزيمتدددده فددددي بجايددددة، لكددددن هددددذه الحركددددة بقيددددت منحصددددرة فددددي المندددداطق الشددددرقية للدولددددة 

كددددان بحاجددددة إلددددى مزيددددد مددددن الدددددعم العسددددكري،  موسددددى الثدددداني بددددو حمددددوأ غير أنالزيانيددددة،
الددددذي كددددان مقيمددددا فددددي بسددددكرة  ھ432بدددده إلددددى مراسددددلة يحددددى بددددن خلدددددون سددددنة  وهددددو ماحددددذا
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بهددددددف إقناعددددده بالددددددخول فدددددي خدمتددددده مدددددن أجدددددل إسدددددتمالة بطدددددن الددددددواودة مدددددن قبيلدددددة ريددددداح 
العربيددددة وشدددديخها يعقددددوب بددددن علددددي بددددن أحمددددد فددددي صددددف أبددددو حمددددو موسددددى الثدددداني ليكونددددو 

بددددل يحيددددى بددددن خلدددددون لدددده سددددندا عسددددكريا فددددي صددددراعاته مددددع المددددرينيين والحفصدددديين، وقددددد ق
بالمهمددددة ونجددددح فيهددددا وتددددوج ذلددددك بقدومدددده علددددى تلمسددددان صددددحبة أربعددددة مددددن أبندددداء يعقددددوب 

ھ 432بددددن علددددي بددددن أحمددددد و أربعمائددددة فددددارس فددددي رجددددب 
ن دلددددت هددددذه الحادثددددة علددددى  ،1 واو

أمددددر فإنمددددا تدددددل علددددى العالقددددات الواسددددعة ليحيددددى بددددن خلدددددون مددددع القبائددددل وقدرتدددده الكبيددددرة 
 خاصدددددة مدددددع مدددددداعرف بددددده العدددددرب مددددددن شددددددة وعقليدددددة صددددددعبة،علدددددى التفددددداوض واإلقندددددداع  

ومكافددددأة لدددده نظيددددر هددددذه الجهددددود قددددام بضددددم يحيددددى بددددن خلدددددون إلددددى الددددبالط الزيدددداني وعيندددده 
، وتمكدددددن خدددددالل 2كاتبدددددا ومستشدددددارا لددددده ،فاسدددددتقر يحيدددددى بدددددن خلددددددون بتلمسدددددان رفقدددددة عائلتددددده

فدددي تلدددك إقامتددده مدددن مواصدددلة طلدددب العلدددم حيدددث أخدددذ عدددن مشددداهير علمددداء وأدبددداء تلمسدددان 
وأبددددددي عبددددددد اهلل الشددددددريف، غيددددددر أن األوضدددددداع  3الفتددددددرة علددددددى غددددددرار أبددددددو علددددددي الددددددزواوي

 حيددددث دخدددددل أبدددددو حمدددددو موسدددددى  الثددددداني  السياسددددية سدددددرعان ماعدددددادت تضدددددطرب مدددددن جديدددددد
مدددع المدددرينيين نتيجدددة سددديطرته علدددى قلعدددة بندددي سدددالمة التدددي  سياسدددي وعسدددكري فدددي صدددراع

و تلمسددددددان واسددددددتجاب لهددددددم األميددددددر تعددددددود لسددددددويد، فقدددددداموا بتحددددددريض المددددددرينيين علددددددى غددددددز 
، غيدددددر أن أبدددددو حمدددددو رأى أن مواجهتددددده محفوفدددددة بالمخددددداطر، لدددددذلك 4المريندددددي عبدددددد العزيدددددز

وقددددد كددددان يحيددددى بددددن خلدددددون معدددده غيددددر أندددده  5غددددادر رفقددددة انصدددداره إلددددى المندددداطق الشددددرقية
مدددددا إن سدددددمع بددددداقتراب الجددددديش المريندددددي مدددددن أبدددددي حمدددددو حتدددددى انفصدددددل عدددددنهم فدددددي منطقدددددة 

لمسدددديلة، ليعددددود إلددددى تلمسددددان ويغيددددر الددددوالء السياسددددي مددددن الزيددددانيين زاغددددر جنددددوب غربددددي ا
، وهدددي نقطددددة اسدددتفهام تسددددتدعي الوقدددوف عندددددها، فيحيدددى ابددددن خلددددون كددددان 6إلدددى المددددرينيين

موظفددددا سددددداميا وتصددددرفه  هدددددذا وفددددي ذلدددددك الظدددددرف العددددويص يعتبدددددر خيانددددة، خاصدددددة  وأنددددده 
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  مسددددددددددان؟ انضددددددددددم ألعددددددددددداء الزيددددددددددانيين فهددددددددددل هندددددددددداك سددددددددددبب اضددددددددددطره للعددددددددددودة إلددددددددددى تل
 :يحيلللللللللللللللللللللللللى بللللللللللللللللللللللللللن خللللللللللللللللللللللللللدون فللللللللللللللللللللللللللي اللللللللللللللللللللللللللبالط المرينللللللللللللللللللللللللللي

انسددددحب يحيددددى بددددن خلدددددون فجددددأة ودون سددددابق تخطدددديط مددددن موكددددب ابددددو حمددددو الثدددداني     
ومدددن هندددا فارقتددده أيدددده " الدددذي كدددان مالحقدددا مدددن قبدددل المدددرينيين، ولدددم يدددذكر سدددبب انسدددحابه 

ن اهلل لخيدددداالت سدددددوداوية اعتدددددورتني ونزعددددات شددددديطانية تجددددداذبتني وسددددوء بخدددددت تقددددداعس عددددد
ولدددددوال أن أفضدددددح   ...إدراك الفخدددددر برحلدددددي وشدددددقاء مكتدددددوب أهدددددوى إلدددددى درك الخسدددددارة بدددددي

مسدددددتورا وأخلدددددد فدددددي بطدددددون األوراق وصدددددما مشدددددروحا ألبندددددت مددددداجرى وقلدددددت كيدددددف كددددددان، 
لكدددددن فضدددددله ومجدددددده محدددددا السددددديئات وجدددددال بمنصدددددة العفدددددو المحاسدددددن واإلعتدددددراف إنصددددداف 

ى بددددن خلدددددون إلددددى تلمسددددان برسددددم ، وعدددداد يحيدددد1"والندددددم توبددددة والذنددددب كمددددا ورد مددددع إقددددرار
اإلنضدددددمام للدددددبالط المريندددددي حيدددددث كدددددان مقدددددره هنددددداك، وتواصدددددل مدددددع العديدددددد مدددددن األدبددددداء 
والشدددددعراء الدددددذين كدددددان يزخدددددر بهدددددم الدددددبالط المريندددددي ولعدددددل أبدددددرزهم هدددددو لسدددددان الددددددين بدددددن 
الخطيددددب الددددذي كاندددددت تربطدددده عالقددددة جيددددددة بيحيددددى بدددددن خلدددددون حيددددث اسدددددتفاد مددددن باعددددده 

حتددددددى  ھ441ر أندددددده بوفدددددداة السددددددلطان المرينددددددي عبددددددد العزيددددددز سددددددنة ، غيدددددد2األدبددددددي الكبيددددددر
عددددادت اإلضددددطرابات السياسددددية ونقددددل الددددبالط إلددددى فدددداس فانتقددددل معهددددم يحيددددى بددددن خلدددددون، 
وتمكددددن أبددددو حمددددو موسددددى الثدددداني مددددن العددددودة إلددددى تلمسددددان واسددددترجاع عرشدددده، فعدددداد يحيددددى 

و خبددددرة بددددن خلدددددون وطلددددب الصددددفح مندددده، وحتددددى أبددددو حمددددو كددددان بحاجددددة إلددددى مستشددددار ذ
يعينددددده علدددددى تددددددبر أمدددددور الدولدددددة التدددددي كاندددددت تشدددددهد اضدددددطرابات سياسدددددية بدددددين ابدددددو حمدددددو 

 .3وبندددددي عدددددامر جدددددراء تحالفددددده مدددددع سدددددويد وتقدددددريبهم منددددده ومدددددنحهم اإلقطاعدددددات واإلمتيدددددازات
 :وفاته 

يعددددود السددددبب فددددي مقتددددل يحيددددى بددددن خلدددددون إلددددى تعيددددين أبددددو حمددددو موسددددى إلبندددده أبددددا      
كانددددت تحتددددل أهميددددة إقتصدددادية كبيددددرة بفضددددل إحتوائهددددا علددددى زيدددان علددددى واليددددة وهددددران التدددي 

ميندددداء واتصددددالها باألندددددلس، وكددددان ولددددي العهددددد أبددددو تاشددددفين ابددددن أبددددي حمددددو موسددددى يترقددددب 
كدددددل األحدددددداث التدددددي تجدددددري ويسدددددعى لتحييدددددد اخوتددددده حتدددددى الينافسدددددوه الحقدددددا فدددددي العدددددرش، 
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سددددناد واليددددة وهددددران لدددده، لكددددن أ بددددي حمددددو لددددم فطلددددب مددددن والددددده العدددددول عددددن هددددذا القددددرار واو
نمدددا ماطلددده وطلدددب مدددن كاتبددده يحيدددى بدددن خلددددون التثاقدددل فدددي كتابدددة  يدددرفض قدددراره مباشدددرة واو
قددددرار التعيددددين، لكددددن أبددددو تاشددددفين كانددددت لدددده عيددددون فددددي الددددبالط فوصددددله هددددذا الخبددددر ودبددددر 

ھ420مقتدددددل يحيدددددى بدددددن خلددددددون وكدددددان ذلدددددك فدددددي رمضدددددان سدددددنة 
، لتنتهدددددي بدددددذلك مبكدددددرا 1

التددددددددوين التددددددداريخي، فدددددددرغم الحيددددددداة السياسدددددددية مسددددددديرة مدددددددؤرخ أثبدددددددت جدارتددددددده فدددددددي ميددددددددان 
المضدددددددطربة  التدددددددي عاشدددددددها  وتنقالتددددددده العديددددددددة  بدددددددين أقطدددددددار بدددددددالد المغدددددددرب اإلسدددددددالمي 
الددددثالث، المغددددرب األدنددددى والمغددددرب األوسددددط والمغددددرب األقصددددى، ووظائفدددده العديدددددة ووالئدددده 
السياسدددي المتغيدددر حسدددب الظدددروف والمصدددالح، كدددل هدددذا لدددم يثنددده عدددن غدددض الطدددرف عدددن 

ن لددددم يكددددن أصددددله مندددده، ومددددن زاويددددة أخددددرى يمكننددددا القددددول كتا بددددة تدددداريخ  الدولددددة الزيانيددددة واو
أن أبدددددو تاشدددددفين رأى فدددددي يحيدددددى ابدددددن خلددددددون تهديددددددا لددددده خاصدددددة مدددددع تجربتددددده السياسدددددية، 
باإلظافددددة إلددددى عامددددل آخددددر مهددددم نددددراه سددددببا وجيهددددا الغتيالدددده، حيددددث تعددددود العصددددبية القبليددددة 

ن والددددددة أبدددددا زيدددددان مدددددن إفريقيدددددة أي نفدددددس مدددددوطن لتدددددلي بددددددلوها فدددددي هدددددذا الحدددددادث، ذلدددددك أ
يحيددددى ابدددددن خلددددددون وهدددددو ماحسدددددب لددددده أبدددددو تاشددددفين جيددددددا، فدددددإذا تدددددوفي أبدددددو حمدددددو موسدددددى 
الثدددداني فددددإن أبددددا زيددددان سدددديجد  دعمددددا المحالددددة مددددن يحيددددى ابددددن خلدددددون الرجددددل القددددوي فددددي 

 .الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبالط
 

 :ابلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرزوق الخطيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب
السددددداحة العلميدددددة خدددددالل  يعتبدددددر ابدددددن مدددددرزوق الخطيدددددب مدددددن الشخصددددديات البدددددارزة فدددددي    

شدددددددهرته إلدددددددى   العهدددددددد الزيددددددداني وبددددددداألخص خدددددددالل القدددددددرن الثدددددددامن هجدددددددري حيدددددددث طدددددددارت
المشدددددرق، يددددددنهض دلدددددديال علددددددى ذلددددددك تسدددددليط المصددددددادر التاريخيددددددة الضددددددوء علددددددى سدددددديرته، 
نخددددص بالددددذكر مددددنهم كتددددداب اإلحاطددددة فددددي أخبددددار غرناطدددددة إلبددددن الخطيددددب ونفددددح الطيدددددب 

مددددداهو أهدددددم مدددددن ذلدددددك وهدددددو تددددددوين ابدددددن مدددددرزوق للمقدددددري والعبدددددر البدددددن خلددددددون، والننسدددددى 
الخطيددددب لسدددديرته فددددي المناقددددب المرزوقيددددة والمسددددند الصددددحيح الحسددددن فددددي مددددوثر ومحاسددددن 

  .موالنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا أبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الحسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
 :مولده ونشاته

                                                             
 .524،ص3عبد  الرحمن بن خلدون، العبر،ج 1
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هددددو محمددددد بددددن أحمددددد بددددن محمددددد بددددن محمددددد بددددن محمددددد بددددن مددددرزوق الخطيددددب، لقددددب     
م وحفددددظ القدددددرآن 5650/ھ450بشددددمس الدددددين والجددددد والخطيددددب، ولددددد ونشددددأ بتلمسددددان سددددنة 

الكددددريم وتعلددددم اللغددددة العربيددددة ومبددددادل العلددددوم الدينيددددة، ارتحددددل إلددددى بجايددددة وطلددددب العلددددم بهددددا 
ثدددددم إلددددددى تدددددونس ثددددددم طدددددرابلس واإلسددددددكندرية والقددددداهرة ثددددددم شدددددد الرحددددددال إلدددددى الحجدددددداز ألداء 
فريضدددددة الحدددددج ثدددددم وزار الشدددددام وبيدددددت المقددددددس والتقدددددى بدمشدددددق العديدددددد مدددددن العلمددددداء مثدددددل 

  .الدددددددددددددددددين بددددددددددددددددن مسددددددددددددددددلم واإلمددددددددددددددددام نددددددددددددددددور الدددددددددددددددددين المقدسددددددددددددددددياإلمددددددددددددددددام شددددددددددددددددمس 
الحسددددن المرينددددي محاصددددرا لتلمسددددان  بدددديوكددددان أ ھ492رجددددع إلددددى بددددالد المغددددرب سددددنة     

المسددددجد الددددذي بنددداه فددددي العبدددداد وأصددددبح مدددن جلسدددداء الددددبالط المرينددددي ومقربددددا  فدددواله خطابددددة 
مدددددن أبدددددي الحسدددددن حيدددددث شدددددارك معددددده فدددددي وقعدددددة طريدددددف فدددددي األنددددددلس كمدددددا أرسدددددله سدددددفيرا 
لملدددددك قشددددددتالة لعقددددددد الصددددددلح وتحريددددددر ابددددددن أبدددددي الحسددددددن الددددددذي كددددددان أسدددددديرا لددددددديهم وأقددددددام 
بتلمسدددددان خمدددددس سدددددنوات وقدددددد كدددددان علدددددى رأس الدولدددددة الزيانيدددددة أبدددددي سدددددعيد عثمدددددان وأبدددددو 
ثابددددددت فأرسددددددل أبددددددو سددددددعيد ابددددددن مددددددرزوق الخطيددددددب سددددددفيرا إلددددددى أبددددددي الحسددددددن الددددددذي كددددددان 

خبدددددر ألبدددددي ثابدددددت رفدددددض معسدددددكرا فدددددي الجزائدددددر لعقدددددد الصدددددلح سدددددرا، لكدددددن بعدددددد وصدددددول ال
السددددفارة والصددددلح فأرسددددل فددددي طلددددب ابددددن مددددرزوق وحبسدددده ثددددم أجددددازوه لألندددددلس ونددددزل علددددى 

سددددددددددنة  بجددددددددددامع الحمددددددددددراء والتدددددددددددريس سددددددددددلطان غرناطددددددددددة أبددددددددددي الحجدددددددددداج وواله الخطبددددددددددة
ثدددددم غدددددادر غرناطدددددة إلدددددى مالقدددددة وتدددددولى الخطابدددددة بجامعهدددددا، ليعدددددود إلدددددى  1م5619/ه416

ي عندددددان لينضدددددم إلدددددى بالطددددده وأرسدددددله سدددددفيرا فددددداس حيدددددث ندددددزل علدددددى األميدددددر المريندددددي أبددددد
ليخطددددب لدددده ابنددددة السددددلطان أبددددي يحيددددى ، غيددددر أندددده تعددددرض لنكبددددة وسددددجن بعددددد الفوضددددى 

إمدددددارة الدولدددددة  2التدددددي عرفهدددددا الدددددبالط المريندددددي، فمكدددددث فدددددي السدددددجن وبعدددددد تدددددولي أبدددددو سدددددالم

                                                             
من غصن األندلس الرطيب،تحقيق إحسان عباس،دار صادر  ،نفح الطيب أحمد بن محمد المقري التلمساني 1

 .629،ص1،ج5232بيروت،
بلغت مدة ( م5635-5612/ھ439-430: ) ابراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني المستعين باهلل 2

يعترف حكمه سنتان وثالثة أشهر وخمسة أيام وعبر من األندلس إلى المغرب بعد وفاة أخيه أبي عنان فارس فلم 
بحكم ابن أخيه الصغير أبي بكر السعيد باهلل الذي كان الوزير حسن بن عمر الفودوي مسيطرا عليه، فدعا أهل 
المغرب لمبايعته وقام الوزير بخلع السعيد باهلل ومبايعة أبي سالم، عرف عهده حركة معارضة بقيادة هذا الوزير 

بن عبد اهلل الفودوي أمينا على فاس الجديدة، فاتفق هذا كما نقل مقر حكمه إلى فاس القديمة وعين وزيره عمر 
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المرينيددددة قربدددده إليدددده وبعددددد سدددديطرة الددددوزير عمددددر بددددن عبددددد اهلل علددددى الحكددددم قددددام بسددددجنه ثددددم 
 ھ449لددددق سددددراحه وارتحددددل إلددددى تددددونس وتددددولى التدددددريس والخطابددددة بهددددا إلددددى غايددددة سددددنة أط

ثددددددم ارتحددددددل منهددددددا إلددددددى اإلسددددددكندرية ثددددددم القدددددداهرة حيددددددث تددددددولى منصددددددب قاضددددددي المالكيددددددة 
  .ةم ودفدددددن بالقرافددددد5642/ھ 425ومدرسدددددا بهدددددا واسدددددتقر بالقددددداهرة إلدددددى غايدددددة وفاتددددده سدددددنة 

 :أقوال العلماء فيه
كددددان مددددن طددددرف دهددددره ظرفددددا وخصوصددددية ولطافددددة، ملدددديح " ابددددن الخطيددددب  هقددددال عندددد     

التوسددددل حسددددن اللقدددداء مبددددذول البشددددر كثيددددر التددددودد نظيددددف البددددزة لطيددددف التددددأني خيددددر البيددددت 
طلدددددق الوجددددده حلدددددو اللسدددددان طيدددددب الحدددددديث مقددددددر األلفددددداظ عارفدددددا بددددداألبواب دربدددددا بصدددددحبة 

 ".الملددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوك واألشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراف
تددددونس أكددددرم إكرامددددا عظيمددددا فخطددددب ودرس  ولمددددا وصددددل" قدددال عندددده ابددددن حجددددر العسددددقالني 

فددددددددي أكثددددددددر المدددددددددارس ثددددددددم قدددددددددم القدددددددداهرة فأكرمدددددددده األشددددددددرف شددددددددعبان ودرس بالشدددددددديخونية 
 ."والصرغتمشددددددددددددددددددددددية والنجميددددددددددددددددددددددة وكددددددددددددددددددددددان حسددددددددددددددددددددددن الشددددددددددددددددددددددكل جليددددددددددددددددددددددل القدددددددددددددددددددددددر

لدددددده طريددددددق ... شدددددديخنا الفقيدددددده الجليددددددل الخطيددددددب:" قددددددال عندددددده ابددددددن الخطيددددددب القسددددددنطيني
 "  .ولمجلسدددددددددددددددددده لياقددددددددددددددددددة وجمدددددددددددددددددددال... واضددددددددددددددددددح فددددددددددددددددددي الحددددددددددددددددددديث

شددددرح عمدددددة األحكددددام، شددددرح الشددددفا، شددددرح األحكددددام الصددددغرى لعبددددد الحددددق، إزالددددة : مؤلفاتدددده
 .الحاجب لفروع ابن الحاج

 :األوضاع السياسية في عصره
تعدددديش .  م51/هددددد2ونعنددددي بددددذلك القددددرن , لقددددد كانددددت بددددالد المغددددرب خددددالل هددددذه الفتددددرة     

وأمدددددراء بندددددي  ،أوضددددداعا سياسدددددية فالعالقدددددة بدددددين حكدددددام بندددددي مدددددرين فدددددي المغدددددرب األقصدددددى
كانددددددت متددددددوترة  ،وسددددددالطين بندددددي حفددددددص فددددددي افريقيددددددة, عبدددددد الددددددواد فددددددي المغددددددرب األوسددددددط

حليفددددددة للتددددددي  ،تهددددددا المباشددددددرةوكل واحدددددددة مددددددن هددددددذه الدددددددول كانددددددت عدددددددوة لجار ،ومضددددددطربة
وفددددي حالددددة مددددن الفوضددددى وعدددددم  ،ممددددا جعلهددددا تعدددديش فددددي حددددروب ال تقدددف وال تهدددددأ ،بعددددها

ومددددن مظدددداهر ذلددددك الصددددراع الددددذي كددددان قائمددددا . االسددددتقرار ومددددا نجددددم عددددن ذلددددك مددددن تدددددهور
                                                                                                                                                                                              

األخير مع قائد جند النصارى غرسيه أنطول فخلعوه وبايعوا أحد أبناء السلطان علي بن عثمان واسمه تاشفين 
 .19ص ،5ج،9009، 51الزركلي، األعالم ، دار العلم للماليين، بيروت، ط . وقبضوا على أبي سالم وقتلوه
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.   م51/هددددددد2الغددددددزو المرينددددددي للمغددددددرب األوسددددددط فددددددي منتصددددددف القددددددرن , بددددددين تلددددددك الدددددددول
عندددان فدددارس لمدددا تقلدددد العدددرش بعدددد خلدددع ومدددوت والدددده أبدددي الحسدددن  فالسدددلطان المريندددي أبدددا

م اعتددددزم إعددددادة الملحمددددة التددددي حققهددددا أسددددالفه مددددن قبددددل والمتمثلددددة فددددي 5615/هددددد419سددددنة 
  .1توحيد كامل بالد المغرب اإلسالمي

ولددددددم تسددددددتطع , م5619/هددددددد416العسددددددكرية مددددددن فدددددداس فددددددي فدددددداتح سددددددنة  فانطلقددددددت الحملددددددة
فددددتمكن أبددددو عنددددان مددددن دخددددول العاصددددمة تلمسددددان , لهدددداجيددددوش بنددددي عبددددد الددددواد التصدددددي 

، و بدددددذلك زال سدددددلطان بندددددي زيدددددان، علدددددى يدددددد منتصدددددرا وقتدددددل سدددددلطانها أبدددددا سدددددعيد عثمدددددان 
و الظدددداهر أن . 2السددددلطان أبددددي عنددددان المرينددددي، الددددذي اتخددددد مددددن مدينددددة تلمسددددان مقددددرا لدددده

و لهدددددذا  أبدددددا عندددددان، كاندددددت طموحاتددددده كبيدددددرة، ربمدددددا تتعددددددى إمكاناتددددده الماديدددددة و العسدددددكرية
األميدددر أبدددو عبدددد اهلل  ندددراه يواصدددل الحملدددة بعدددد ذلدددك نحدددو بجايدددة حيدددث أقبدددل عليددده حاكمهدددا

وهندددددأه بانتصددددداراته وسددددددلم لددددده المدينددددددة دون  ،محمدددددد ابدددددن األميددددددر أبدددددي زكريددددداء الحفصددددددي 
ثدددم انكفدددأ راجعدددا , ففدددرع بدددذلك السدددلطان المريندددي مدددن شدددأن المغدددرب األوسدددط. مقاومدددة تدددذكر

.  هددددددد 416ودخلهددددددا فددددددي آخددددددر رمضددددددان سددددددنة  ،لفطددددددر بهددددددا إلددددددى تلمسددددددان لشددددددهود عيددددددد ا
ليتوجددده بعددددد ذلددددك نحددددو قسددددنطينة التددددي حاصددددرها عدددددة أشددددهر قبددددل أن  يددددتمكن مددددن دخولهددددا 

 .3ه412شعبان من سنة  59في  
، حيدددددث تمكدددددن مدددددن قاعددددددة بندددددي حفدددددص ،بعدددددد ذلدددددك توجددددده أبدددددو عندددددان نحدددددو  تدددددونس    

علددددى كامددددل ربددددوع المغددددرب  محققددددا بددددذلك مددددا كددددان يصددددبو إليدددده و هددددو بسددددط نفددددوذه دخولهددددا
وتددددم لدددده  إلددددى أطددددراف  المغددددرب األدنددددى الشددددرقيةمددددن المحدددديط األطلسددددي غربددددا ، اإلسددددالمي
   4.م5614/ه412ذلك سنة 

، غيددددر أن هددددذه االنتصددددارات التددددي حققهددددا أبددددو عنددددان فددددي المغددددربين األوسددددط و األدنددددى    
،  األقصددددى لددددم يددددنعم بهددددا كثيددددرا فقددددد عجلددددت بدددده األوضدددداع التددددي كانددددت سددددائدة فددددي المغددددرب

والمتمثلدددة فدددي قيددددام ثدددورات ضددددده، أن يعدددود إلددددى فددداس للقضدددداء عليهدددا، يفشددددل مشدددروع أبددددي 

                                                             
 .19،ص5221..، مدينة قسنطينة في العصر الوسيط، دار البعث، قسنطينةالعزيز فيالليعبد  1

2 Bouali sid ahmed ، les deux grands siège  de Tlemcen،E.N.A.L Alger1984 ،p74 
 .19،صنفسهعبد العزيز فياللي،  3
 .19نفسه،ص 4
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عندددددان و المتمثدددددل فدددددي توحيدددددد المغدددددرب اإلسدددددالمي، ووراثدددددة عدددددرش الموحددددددين، كمدددددا فشدددددل 
 .مشروع والده  أبي الحسن

سددداعدت هدددذه الظددددروف، أبدددو حمدددو موسددددى الزيددداني الددددذي كدددان مقيمدددا عنددددد بندددي حفددددص،   
العددددددرش الزيدددددداني المغتصددددددب مددددددن قبددددددل بنددددددي مددددددرين، و بالتددددددالي إحيدددددداء  مجددددددد السددددددترجاع 

الدولددددة الزيانيددددة المنهددددار، وهددددو ماكددددان لدددده ذلددددك حددددين تمكددددن مددددن دخددددول تلمسددددان فددددي ربيددددع 
م، و ذلدددددك بعدددددد أن طدددددرد منهدددددا ابدددددن السدددددلطان أبدددددي عندددددان، 5612/ه430األول مدددددن سدددددنة

  .الذي كان أميرا عليها خلفا ألبيه
الزيددددداني خدددددالل هدددددذه الفتدددددرة ، أن يواجددددده المدددددرينيين فدددددي أكثدددددر  و قدددددد اضدددددطر السدددددلطان   

مددددن مناسددددبة، حيددددث أن المددددرنيين لددددم يتوقفددددوا عددددن غددددزو تلمسددددان عدددددة مددددرات و قددددد وقددددف 
لهدددددم السدددددلطان أبدددددو حمدددددو بالمرصددددداد، و قدددددد حضدددددر المدددددؤرخ يحدددددي بدددددن خلددددددون كثيدددددرا مدددددن 

دقيقدددددا المعدددددارك التدددددي خاضدددددها أبدددددو حمدددددو موسدددددى الثددددداني ضدددددد المدددددرينيين، ووصدددددفا وصدددددفا 
حيندددددا، و انهدددددزم  موسدددددى الثددددداني فدددددي بغيتددددده و هدددددو صدددددراع شدددددديد، انتصدددددر فيددددده أبدددددو حمدددددو

 .أحيانا
،  أن أوضدددددددداع بددددددددالد المغددددددددرب اإلسددددددددالمي،  مددددددددن الناحيددددددددة و بالتددددددددالي يمكددددددددن القددددددددول    

،  نتيجددددددددددة للصددددددددددراعات السياسددددددددددية فددددددددددي المنطقددددددددددة، و   السياسددددددددددية ،  كانددددددددددت مضددددددددددطربة
 األوسدددددددط مدددددددن قبدددددددل الددددددددولتان المجاورتدددددددان لدددددددهالتددددددددخالت المتكدددددددررة فدددددددي بدددددددالد المغدددددددرب 

جددددر عندددده ظهددددور اضددددطرابات و نالحفصددددية فددددي الشددددرق، و المرينيددددة فددددي الغددددرب، و الددددذي ا
 .انعدام األمن  و االستقرار في ربوع المغرب األوسط

 :أسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرته
عجيسدددة قبيلدددة مدددن " ينتمدددي إبدددن مدددرزوق إلدددى قبيلدددة عجيسدددة البربريدددة حيدددث قدددال عنهدددا     

مكانهددددا منهددددا وهددددم متفرقددددون فددددي بددددالد المغددددرب مددددن أقصددددى بددددالد إفريقيددددة معددددروف  زناتددددة 
وقدددددال عنهدددددا عبدددددد الدددددرحمن بدددددن . .1إلدددددى أقصدددددى بدددددالد المغدددددرب وباألنددددددلس مدددددنهم جماعدددددة

وأمددددا العجيسددددة وهددددم مددددن بطددددون البددددرانس مددددن ولددددد عجيسددددة مددددن بددددرنس ومدددددلول " خلدددددون 
لمشددددددة،فلما عربتهددددا هددددذا اإلسددددم الددددبطن فددددإن البربددددر يسددددمون الددددبطن بلغددددتهم عدددددس بالدددددال ا

                                                             
 .511المناقب المرزوقية، صمحمد ابن مرزوق،  1
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ومدددددددوطنهم األصدددددددلي فدددددددي القيدددددددروان فدددددددي جبدددددددل   .1"العدددددددرب قلبدددددددت دالهدددددددا جيمدددددددا مخففدددددددة 
ويسدددددالت وأول فدددددرد مدددددن هدددددذه األسدددددرة قددددددم إلدددددى تلمسدددددان كدددددان جدددددده مدددددرزوق رفقدددددة أخويددددده 
خلددددوف ومعدددددافى وذلددددك أيدددددام الحصددددار المرابطدددددي لهددددا أي فدددددي النصددددف الثددددداني مددددن القدددددرن 

زوق هدددددذا هدددددو الدددددذي حمدددددل البيدددددت إسدددددمه فسدددددموا ،ومدددددر 2الخدددددامس هجدددددري العاشدددددر مددددديالدي
نشددددأ ابددددن مددددرزوق الخطيددددب فددددي بيددددت فضددددل وعلددددم ذائددددع الصدددديت فددددي تلمسددددان .المرازقددددة 

واألقطددددار المغاربيددددة بمددددا حققدددده أفددددراده مددددن منجددددزات علددددى مسددددتوى السدددداحة العلميددددة، طلبددددا 
  :وتدريسددددددا وتأليفددددددا، ومددددددن أبددددددرز علمدددددداء هددددددذا البيددددددت الددددددذين سددددددبقوا الخطيددددددب نددددددذكر

 :اهلل محمد بن مرزوق أبو عبد
هددددو أبددددو عبددددد اهلل بددددن محمددددد بددددن محمددددد بددددن أبددددي بكددددر بددددن مددددرزوق، ولددددد قبددددل سدددددنة     

، ولدددددد ونشدددددأ بتلمسدددددان وتتلمدددددذ علدددددى عددددددة شددددديوخ ندددددذكر مدددددنهم أبدددددي عبدددددد  3م5925/ھ325
اهلل بددددن النجددددار وأبددددي عبددددد اهلل المقددددري وأبددددي الحسددددن علددددي بددددن أحمددددد بددددن الفحددددام، أصددددبح 

ي بعددددد حصددددار أبددددي الحسددددن المرينددددي وسدددديطرته علددددى تلمسددددان، مددددن جلسدددداء الددددبالط المريندددد
حدددددددثني والدددددددي وعمددددددي رحمهمددددددا اهلل، " حيددددددث يقددددددول ابددددددن مددددددرزوق الخطيددددددب حددددددول ذلددددددك 

وكانددددا لهمددددا بدددده اختصدددداص أيددددام مقامدددده مددددع أخيدددده مدددددة حصددددار تلمسددددان، أندددده كددددان سدددداكنا 
م ،تددددددولى اإلشددددددراف علددددددى بندددددداء العبدددددداد ثدددددد"بمقربددددددة مددددددن بدددددداب العقبددددددة ومددددددن العبدددددداد السددددددفلي
بددددددليل ان ابدددددن  ھ414،كدددددان حيدددددا سدددددنة 4الخطابدددددة بددددده بطلدددددب مدددددن أبدددددي الحسدددددن المريندددددي

  .5مددددددددرزوق الخطيددددددددب أورد خبددددددددرا عندددددددده بوفدددددددداة السددددددددلطان الحفصددددددددي فددددددددي هددددددددذه السددددددددنة
 :أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق 

ھ325محدددددرم  60ولدددددد ونشدددددأ بتلمسدددددان فدددددي  
، بدددددرع فدددددي القدددددراءات والفقددددده، ارتحدددددل إلدددددى  6

فددداس وتتلمدددذ علدددى شددديوخها مثدددل وتتلمدددذ علدددى عددددة شددديوخ مثدددل الشددديخ يوسدددف بدددن يعقدددوب 

                                                             
 .529، ص3العبر،جعبد الرحمن بن خلدون،  1
 .513، صنفسهمحمد  بن مرزوق، 2
 .21، صالمرجع السابقبن داود نصر الدين،   3
 .552-554المسند الصحيح الحسن، صص، محمد بن مرزوق، 4
5

 .613، صنفسه 
6

 . 521المناقب المرزوقية ، صمحمد  بن مرزوق، 
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بددددددن علددددددي الصدددددددنهاجي والشدددددديخ أبددددددي الحسدددددددن الصددددددغير والشدددددديخ أبدددددددي محمددددددد خلدددددددف اهلل 
والشددديخ أبدددي إسدددحاق ابدددراهيم القددداري وغيدددرهم، ثدددم عددداد إلدددى تلمسدددان وتتلمدددذ علدددى الشددديخين 

مدددددام أبدددددو زيدددددد وأبدددددو موسدددددى والشدددديخ عبدددددد اهلل بدددددن عبدددددد الواحدددددد المجاصدددددي البكددددداء ابنددددي اإل
وأبدددي عبدددد اهلل محمددددد بدددن أحمددددد بدددن علددددي ابدددن أبدددي عمددددرو التميمدددي، ارتحددددل إلدددى الحجدددداز 

    .1ودفدددددددددددددن ببددددددددددددداب المعلدددددددددددددى ھ415ألداء فريضدددددددددددددة الحدددددددددددددج وتدددددددددددددوفي بمكدددددددددددددة سدددددددددددددنة 
 :شيوخه

 :شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديوخه فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي المديندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
جمدددال الددددين أبدددو عبدددد ، 2بدددن إسدددماعيل الواسدددطيعدددز الددددين أبدددو محمدددد الحسدددن بدددن علدددي 

   اهلل 
نددددور الدددددين أبددددو  ،4محيددددى الدددددين أبددددو زكريددددا يحيددددى بددددن محمددددد المغددددراوي التونسددددي، 3دمحمدددد

 ،1شددددهاب الدددددين أحمددددد بددددن محمددددد الصددددنعاني ،5شالحسددددن علددددي بددددن محمددددد الحجددددار الفددددرا

                                                             
  .515-519،صص، 5، جالمصدر السبق، يحيى بن خلدون 1

ونشأ بمدينة واسط، ارتحل إلى مصر وتتلمذ بها على يد الدمياطي وابن الظاهري  ھ311ولد ببغداد سنة  2
تصحيح ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ، .ھ415والبرقوقي، توفي في شعبان سنة 

 .90ص،9،ج5260أباد،سالم الكرنكوي األلماني،دائرة المعارف،حيدر 
لقب : محمد بن أحمد بن محمد بن خلف بن عيسى بن عباس بن يوسف بن علي بن عثمان المطري 3

م ونشأ بها، تتلمذ على يد عدة 1272/ ه345باألنصاري والسعدي والعبادي والمدني، ولد بالمدينة المنورة سنة 
الدمياطي والتاج علي بن أحمد الغرافي شيوخ مثل أبي اليمن عبد الصمد بن عساكر وشرف الدين بن خلف 

التعريف بما أنست من "وسراج الدين عمر بن أحمد الخضري، ارتحل إلى مكة والطائف واإلسكندرية، ألف كتاب 
جمال الدين محمد بن أحمد المطري، . م5610/ه415الهجرة من معالم دار الهجرة، توفي بالمدينة المنورة سنة 

ن معالم دار الهجرة،تحقيق سليمان الرحيلي، دار الملك عبد التعريف بما أنست الهجرة م
  .90-51،ص 9001العزيز،الرياض،

صالح مخلق معمر،حدث عن : ذكره ابن مرزوق في مشيخته وقال" ذكر العسقالني ترجمة مقتضبة عنه فقال   4
 .192، ص1،جنفسهابن حجر العسقالني،".النووي باألربعين النووية بسماعه لها منه

ذكره ابن مرزوق في مشيخته وقال " قال عنه ابن حجر : نور الدين أبو الحسن علي بن محمد الحجار الفراش  5
، نفسه، العسقالني ابن حجر. ،اشتغل وقادا بالمسجد النبوي"معمر صالح سمع من غازي الحالوي الغيالنيات

 .514،ص1ج
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شدددددهاب  ،عدددددز الددددددين خالدددددد بدددددن عبدددددد اهلل الطواشدددددي ،شدددددرف الددددددين ابدددددن محدددددرز األخميمدددددي
بهددددداء الدددددين موسدددددى بددددن سدددددالمة المدددددلجي الشدددددافعي ، الدددددين أحمدددددد بددددن عبدددددد اهلل المعيشددددي

عفيدددددف الددددددين  ،3أبدددددو طلحدددددة الزبيدددددر بدددددن أبدددددي صعصدددددعة بدددددن علدددددي األسدددددواني ،2المصدددددري
أبدددددو  ،4أبدددددو البركدددددات أيمدددددن بدددددن محمدددددد بدددددن محمدددددد بدددددن أيمدددددن التونسدددددي ،عبدددددد اهلل المطدددددري

أبددددو فددددارس عبددددد العزيددددز بددددن  ،5التونسددددي محمددددد عبددددد اهلل بددددن محمددددد بددددن فرحددددون اليعمددددري
 .6وننكز عبد الواحد بن أبي 

 : شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديوخه فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي مكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
زيددددن الدددددين أحمددددد بددددن ، 7شددددرف الدددددين أبددددو عبددددد اهلل عيسددددى بددددن عبددددد اهلل الحجبددددي المكددددي

                                                                                                                                                                                              
والدته، ارتحل إلى المدينة واستقر بها، اشتغل لم يذكر ابن حجر سنة : شهاب الدين أحمد بن محمد الصنعاني 1

. ھ493بالخطابة والتدريس وشرح كتب الحديث حيث تصدى إلقراء كتاب المصابيح وجامع األصول، توفي سنة 
 .646،ص5، جنفسه، العسقالني ابن حجر

خطه مما  ، اشتهر بحسنھ331ولد ونشأ بمصر سنة : بهاء الدين موسى بن سالمة المدلجي الشافعي المصري 2
، حدث عن عدة ھ493أهله لتولي ديوان اإلنشاء بمصر، ارتحل إلى المدينة المنورة وتولى الخطابة بمسجدها سنة 

، المصدر العسقالني ابن حجر. ھ411علماء مثل محمد بن أبي الذكر وحسن بن عمر الكردي، توفي سنة 
 .51،ص3السابق، ج

، تتلمذ على يد عدة شيوخ ھ330ولد ونشأ بمصر سنة : األسوانيأبو طلحة الزبير بن أبي صعصعة بن علي  3
مثل العز الحراني وابن تامتيت والرشيد بن أبي بكر محمد وأبي الحسن بن عبد الحق بن مكي بن الرصاص،تولى 

 ابن حجر. ھ412اإلقراء بمسجد عمرو بن العاص بمصر ثم ارتحل إلى المدينة المنورة وحدث بها، توفي سنة 
 .919،916،ص9، جنفسه، نيالعسقال

ولد ونشأ بتونس، ارتحل إلى القاهرة والمدينة المنورة : أبو البركات أيمن بن محمد بن محمد بن أيمن التونسي 4
، نفسه، العسقالني ابن حجر. ھ461واستقر بها إلى وفاته، اشتهر بالشعر وسمي بعاشق النبي، توفي سنة 

 .153-151،صص، 5ج
ارتحل إلى المدينة المنورة وحدث عن عدة شيوخ مثل : بن محمد بن فرحون اليعمري التونسيأبو محمد عبد اهلل  5

، المصدر السابق، العسقالني ابن حجر. ھ432الدمياطي والفوي والطبري، حج أكثر من أربعين حجة، توفي سنة 
 .21،ص6ج
ارتحل إلى المدينة وتصدر مشيخة ولد ونشأ بتونس، : أبو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد بن أبي زكنون   6

 .531،ص6، جنفسه، العسقالني ابن حجر ھ413القراءة بها، توفي سنة 
م، تتلمذ على 5916/ھ315ولد ونشأ بمكة سنة : شرف الدين أبو عبد اهلل عيسى بن عبد اهلل الحجبي المكي 7 

الطبري، ارتحل إلى بغداد وأجازه بها يد عدة شيوخ مثل محمد بن أبي البركات الهمذاني ويعقوب بن أبي بكر 
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شددددرف الدددددين  ،1محمددددد بددددن أحمددددد بددددن عبددددد اهلل بددددن محمددددد بددددن أبددددي بكددددر الطبددددري المكددددي
برهددددان الدددددين إبددددراهيم بددددن  ،حيدددددر بددددن عبددددد اهلل المقددددرل ،خضددددر بددددن عبددددد الددددرحمن العجمددددي

أبدددددو الصدددددفاء ، مصددددلح الددددددين الحسدددددن بدددددن عبددددد اهلل العجدددددم ،2مسددددعود بدددددن إبدددددراهيم األربلدددددي
عفيدددددف الددددددين أبدددددو محمدددددد عبدددددد اهلل بدددددن أسدددددعد  ي،خليدددددل بدددددن عبدددددد اهلل القسدددددطالني التدددددوزر 

لدددددين أحمددددد بددددن شددددهاب ا ،3فخددددر الدددددين عثمددددان بددددن أبددددي بكددددر النددددويري المددددالكي ي،اليددددافع
 ،نجددددم الدددددين محمددددد بددددن جمددددال الدددددين بددددن عبددددد اهلل بددددن المحددددب الطبددددري ي،الحددددرازي اليمندددد

شدددرف الددددين  ،جدددالل الددددين أبدددو عبدددد اهلل محمدددد بدددن أحمدددد بدددن بدددراجين القشددديري التلمسددداني
أبددددو الربيددددع سددددليمان بددددن يحيددددى بددددن سددددلمان  ،4بعيسددددى بددددن محمددددد بددددن أبددددي بكددددر بددددن أيددددو 

  ،ن أبددددو عمددددر عبددددد العزيددددز بددددن محمددددد بددددن جماعددددة الكنددددانيعددددز الدددددي، المراكشددددي السددددفاح
 :شيوخه في القاهرة

البرهددددان  ،1يجددددالل الدددددين القزويندددد ،5تقددددي الدددددين محمددددد األخنددددائي ،عددددالء الدددددين القونددددوي 
أحمددددد الجددددوهري  ،أبددددو محمددددد بددددن المنيددددر ،محمددددد بددددن محمددددد بددددن نباتددددة الفددددارقي ،الحنبلددددي

                                                                                                                                                                                              

الشيخ موهوب الجواليقي وأبو السعادات البندنيجي ومحمد بن علي بن بقاء السباك، توفي بمكة سنة 
 .910،915،صص، 1، جنفسه، العسقالني ابن حجر. م5610/ھ410

م، روى عن يعقوب بن أبي بكر الطبري، قام بمصر ثم مكة والمدينة النبوية،توفي سنة 5926/ه326ولد سنة  1
 .922-922،صص5نفسه،ج ،العسقالني ابن حجر. م بمكة المكرمة5615/ه419

بها  لقب بابن الجابي والمسروري، ولد في الثلث األول من القرن السابع هجري، استقر بالمدينة المنورة وتولى 2
. م5611/ه411تدريس القراءات كما اشتغل بالخطابة واإلمامة، أصيب بكف البصر في آخر عمره توفي سنة 

  .29،ص5نفسه،ج ،العسقالني ابن حجر
 ابن حجر. م ببلدة النويرة5613/ه414م، اشتغل بالتدريس،توفي سنة 5931/ه336فقيه ومحدث، ولد سنة  3

 .933،ص6،المصدر السابق،جالعسقالني
عيسى بن عمر بن أبي بكر محمد بن أبي المعالي محمد بن ابي بكر محمد بن أيوب شرف الدين بن المعين  4

م، سمع من عمته الخاتون ووالده هو حاكم مدينة 5914/ه311بن العادل بن الكامل بن العادل األيوبي،ولد سنة 
 .911،ص1،نفسه،جالعسقالني ابن حجر. الكرك انذاك

م، تتلمذ على عدة شيوخ مثل شرف 5935/ھ330األخنائي المالكي، ولد ونشأ بالقاهرة سنة محمد بن أبي بكر  5
وشرف الدين الحسن بن علي الصيرفي وغيرهم، ولي قضاء المالكية بمصر، توفي بالطاعون   الدين الدمياطي

 .102-104، صص 6، جنفسهابن حجر العسقالني، . م5612/ھ410سنة 



       

214 
 

فددددتح الدددددين  ،الشددددهابي الحنبلددددي ،محسددددن القرشددددي ،يحيددددى المقدسددددي بددددن المصددددري ،الحلبددددي
 ،محمدددد بدددن محمدددد بدددن محمدددد بدددن عبدددد اهلل بدددن محمدددد بدددن يحيدددى بدددن سددديد النددداس اليعمدددري

الشددددمس  ،شددددهاب الدددددين أبددددو العبدددداس أحمددددد بددددن أبددددي بكددددر الزبيددددري المصددددري ،أبددددو حيددددان
تددددداج الددددددين أبدددددو عبدددددد اهلل بدددددن أحمدددددد بدددددن ثعلدددددب  ،الشدددددهاب البوشدددددي المدددددالكي ،بدددددن عددددددال
حمددددد بددددن عبددددد أ ،أحمددددد الفدددداربي ي،شددددمس الدددددين األسددددوان ،تقددددي الدددددين السددددبكي ،المصددددري

أبددددو  ،شددددمس الدددددين محمددددد بددددن جددددابر الددددوادي آشددددي، البرهددددان الحكددددري ،الددددرحيم السددددمرنائي
 شدددمس الددددين محمدددد بدددن ي،صدددالح بدددن عبدددد العظددديم العسدددقالن، محمدددد عبدددد الكدددريم التوسدددي

برهددددددان الدددددددين  ،شدددددمس الدددددددين محمددددددود األصدددددبهاني، تدددددداج الددددددين علددددددي التبريددددددزي ،القمددددداح
 . فاطمدددددددددددددددددددددددددددددددددة بندددددددددددددددددددددددددددددددددت محمدددددددددددددددددددددددددددددددددد البكدددددددددددددددددددددددددددددددددري ،ابدددددددددددددددددددددددددددددددددراهيم السفاقسدددددددددددددددددددددددددددددددددي

 : شيوخه في بيت المقدس
 ،محمددددد بددددن علددددي األندلسددددي ،نددددور الدددددين محمددددد بددددن الصددددائغ ،عددددالء الدددددين علددددي األيددددوبي

 . برهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين الجعبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
 :شيوخه في دمشق

 ،شدددددددددددددددددددددددمس الددددددددددددددددددددددددين بدددددددددددددددددددددددن مسدددددددددددددددددددددددلم ،بدددددددددددددددددددددددن الفركددددددددددددددددددددددداح برهدددددددددددددددددددددددان الددددددددددددددددددددددددين 
 : شيوخه في اإلسكندرية

  . ناصدددر الددددين بدددن المندددي ،أبدددو القاسدددم بدددن علدددي بدددن البدددراء ،أحمدددد المدددرادي بدددن العشددداب
 : شيوخه في طرابلس

  .2أبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو محمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابر بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الغفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار
 : شيوخه في تونس

محمددددد بددددن  ،عمددددر بددددن عبددددد العزيددددز بددددن عبددددد الرفيددددع ،1محمددددد بددددن حسددددن القرشددددي الزبيدددددي
أبدددددو عبدددددد اهلل  ،1أبدددددو موسدددددى هدددددارون ،محمدددددد بدددددن راشدددددد القفدددددص ،2عبدددددد السدددددالم الهدددددواري

                                                                                                                                                                                              
. م 5602/ه402جالل الدين محمد بن عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي، ولد سنة  1

 .934، ص1، نفسه،جالعسقالني ابن حجر
وبطرابلس الخطيب أبو " ذكره المقري ضمن مشيخة ابن مرزوق الخطيب فقال : أبا محمد جابر بن عبد الغفار  2

 . 621، ص1، جالمصدر السابقلمقري، ا" محمد جابر بن عبد الغفار
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أبددددو محمددددد بددددن  ،يحيددددى بددددن عصددددفور التلمسدددداني، محمددددد بددددن هددددارون الكندددداني ،التلمسدددداني
 . سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعد اهلل بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن أبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي القاسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن البدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراء

محمددددد بددددن عبددددد اهلل بددددن يلبخددددت  ،4أبددددو علددددي ناصددددر الدددددين المشدددددالي: شدددديوخه فددددي بجايددددة
  .محمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفر ،الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزواوي

 : شيوخه في تلمسان
سددددعيد  ،محمددددد بددددن علددددي اآلبلددددي ،عبددددد اهلل بددددن عبددددد الواحددددد المجاصددددي، 5محمددددد بددددن هديددددة

حسدددن بدددن يوسدددف بدددن ، عيسدددى بدددن اإلمدددام ،عبدددد الدددرحمن بدددن اإلمدددام، بدددن إبدددراهيم بدددن علدددي

                                                                                                                                                                                              
1

وصفه ابن بطوطة بالشيخ الصالح والفاضل،وقد كان : أبو عبد اهلل محمد بن الحسين بن عبد اهلل القرشي الزبيدي 
من منتسبي البالط الحفصي بدليل أن ابن بطوطة قد ذكر أنه كان رسول ملك إفريقية إلى أبو تاشفين الزياني، 

بطوطة، تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، تحقيق محمد عبد المنعم ابن   .ھ410توفي سنة 
 .61،ص5224العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، 

أبو عبد اهلل محمد بن عبد السالم الهواري، ولد ونشأ بتونس، برع في الفقه وتولى منصب قضاء الجماعة  2
درة الحجال في أسماء الرجال، ابن القاضي،   .ھ412سنة بتونس، له كتاب شرح مختصر ابن الحاجب، توفي 

 .566، ص9ج
الشيخ اإلمام " ولد ونشأ بتونس، تولى إمامة جامع الزيتونة، قال عنه التنبكتي: أبو موسى هارون التونسي 3

 354ص المصدر السابق،التنبكتي، ه491،توفي سنة "العالمة الصالح
ولد ونشأ بمشدالة، ارتحل إلى المشرق ولقي العديد من : المشدالي أبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق  4

العلماء وتتلمذ عليهم مثل الشيخ عز الدين بن عبد السالم والشيخ صدر الدين سليمان الحنفي وشرف الدين ابن 
"  السبكي وشمس الدين األصبهاني، برع في اللغة العربية والفقه وأصول الدين والمنطق ، قال عنه الغبريني

ودروسه حسنة منقحة وله عبارة جيدة وهو كثير البحث ومحبته في البحث أكثر من محبته في النقل ويتكلم على 
،له عدة " تفسير كتاب اهلل تعالى وحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيجيد وهو من أهل الشورى وأهل الفتيا

الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في  .لى رسالة ابن أبي زيد القيروانيمؤلفات نذكر منها شرح ع
، 992، ص5242، 9المائة السابعة ببجاية، تحقيق وتعليق عادل نويهض، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

960. 
ولد ونشأ بتلمسان، برع في اللغة العربية واألدب : أبو عبد اهلل محمد بن منصور بن علي بن هدية القرشي  5

ابن   .ھ461كبير بالوثائق، ولي منصب القضاء كما اشتغل كاتبا في البالط الزياني، توفي سنة وكان على باع 
 .991مريم، المصدر السابق، ص
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 1اهيم بدددددددن علدددددددي الخيددددددداطأبدددددددو عثمدددددددان سدددددددعيد بدددددددن إبدددددددر ،  يحيدددددددى بدددددددن محمدددددددد الحسددددددديني
محمددددددد بددددددن عبددددددد الددددددرزاق ، محمددددددد بددددددن علددددددي بددددددن سددددددليمان السددددددطي: شدددددديوخه فددددددي فدددددداس

 .يالجزولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 :تالمذتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

 : لسان الدين بن الخطيب
أبددددو عبددددد اهلل محمددددد بددددن عبددددد اهلل بددددن سددددعيد بددددن عبددددد اهلل بددددن سددددعيد ابددددن علددددي بددددن أحمددددد 

الددددددين بدددددن الخطيدددددب، السدددددلماني اللوشدددددي األصدددددل، الغرنددددداطي األندلسدددددي ، الشدددددهير بلسدددددان 
وزيددددددر ومددددددؤرخ وأديددددددب، كددددددان أسددددددالفه يعرفددددددون ببنددددددي الددددددوزير، ولددددددد ونشددددددأ بغرناطددددددة سددددددنة 

م،كدددددددددان بيتددددددددده بيدددددددددت علدددددددددم وفضدددددددددل، درس اللغدددددددددة العربيدددددددددة والفقددددددددده واألدب 5656/ھ456
والطددددب والفلسددددفة علددددى عدددددة شدددديوخ أمثددددال أبددددي عبددددد اهلل بددددن الفخددددار وأبددددي القاسددددم محمددددد 

دين بدددن جدددابر الدددوادي آشدددي وابدددن مدددرزوق الخطيدددب بدددن علدددي الحسددديني السدددبتي وشدددمس الددد
وغيددددرهم، بدددددأ مسدددديرته فددددي الوظددددائف السددددلطانية بتوليدددده منصددددب أمانددددة السددددر للددددوزير أبددددي 
الحسدددن بددددن الجيدددداب ثددددم بعددددد وفدددداة هددددذا األخيدددر فددددي الطدددداعون الددددذي أصدددداب غرناطددددة سددددنة 

 خلفدددده ابددددن الخطيددددب فددددي منصددددب رئاسددددة الكتدددداب وديددددوان اإلنشدددداء ورقددددي إلددددى رتبددددة ھ412
وزيدددددددر وقدددددددد حظدددددددي ابدددددددن الخطيدددددددب فدددددددي هدددددددذه الفتدددددددرة بثقدددددددة كبيدددددددر الدددددددوزراء أبدددددددا النعددددددديم 

خلفدددددده ولددددددده  ھ411رضددددددوان،وبعد مقتددددددل األميددددددر الغرندددددداطي يوسددددددف أبددددددو الحجدددددداج سددددددنة 
الغندددددي بددددداهلل واسدددددتمر ابدددددن الخطيدددددب فدددددي منصدددددبه وأرسدددددله سدددددفيرا إلدددددى أبدددددو عندددددان المريندددددي 

فددددي ذلددددك فددددازدادت حظوتدددده  لتجديددددد أواصددددر الصددددداقة والتحددددالف وقددددد نجددددح ابددددن الخطيددددب
وقعدددددددت ثدددددددورة  ھ430عندددددددد الغندددددددي بددددددداهلل فأسدددددددبغ عليددددددده لقدددددددب ذي الدددددددوزارتين، وفدددددددي سدددددددنة 

بغرناطددددة أفضددددت إلددددى صددددعود األميددددر إسددددماعيل أخددددو الغنددددي بدددداهلل إلددددى الحكددددم وبقددددي ابددددن 
الخطيددددب فددددي منصددددبه لكددددن لمدددددة قصدددديرة لددددم تتجدددداوز األسددددابيع فشددددك األميددددر الجديددددد فددددي 

ذلدددددك أن أبدددددا سدددددالم  ،صدددددادر أمالكددددده لكدددددن محنتددددده لدددددم تطدددددلوالئددددده وقدددددبض عليددددده وحبسددددده و 

                                                             
، المصدر السابقري، نفح الطيب، قالم .ھ492ولد ونشأ بتلمسان، عاصر الشيخ أبا إسحاق الطيار، توفي سنة  1
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المرينددددددي راسددددددل األميددددددر إسددددددماعيل الغرندددددداطي إلرسددددددال الغنددددددي بدددددداهلل وابددددددن الخطيددددددب إليدددددده 
، ثددددم اسددددتقر سددددنتين بمدينددددة سددددال وتفددددرع فيهددددا ھ 435ووافددددق علددددى ذلددددك ونزلددددو بفدددداس سددددنة 

زارة وأطلدددددق يدددددده للتددددأليف ، وبعدددددد اسدددددترجاع الغنددددي بددددداهلل لملكددددده اسددددتدعاه مجدددددددا وقلدددددده الددددو 
فددددددي تسدددددديير أمددددددور الدولددددددة، لكددددددن هددددددذه الحظددددددوة جلبددددددت لدددددده سددددددعاية الددددددوزير ابددددددن زمددددددرك 
والقاضددددي أبددددي الحسددددن النبدددداهي الددددذي حددددرض السددددلطان عليدددده، وقددددد أحددددس ابددددن الخطيددددب 

ولددددم  ھ449بتغيددددر السددددلطان عليدددده فكاتددددب األميددددر المرينددددي عبددددد العزيددددز ونددددزل عليدددده سددددنة 
لددددتهم لدددده وراسددددلو السددددلطان عبددددد العزيددددز بتسددددليمه يتركدددده خصددددومه وشددددأنه بددددل واصددددلو كيددددل ا

إلدددديهم فددددرفض ذلددددك، وبعددددد وفدددداة هددددذا األخيددددر تددددولى ابندددده السددددعيد الحكددددم وقددددد كددددان صددددغيرا 
وراسددددل الغنددددي بدددداهلل مجددددددا الددددوزير ابددددن غددددازي ليسددددلمه ابددددن الخطيددددب فددددرفض فقددددام الغنددددي 

معدددده علدددددى بدددداهلل بدددددعم أحمدددددد ابددددن السدددددلطان سددددالم للوصدددددول إلددددى السدددددلطة المرينيددددة متفقدددددا 
تسددددليمه ابددددن الخطيب،وأقيمددددت لدددده محاكمددددة وجهددددت لدددده فيهددددا تهددددم الزندقددددة واتبدددداع مددددذاهب 
الفالسددددفة والقددددول بددددالحلول وانتهددددت حياتدددده بمقتلدددده خنقددددا فددددي السددددجن علددددى يددددد رجددددال الددددوزير 

م، لدددددده عدددددددة مؤلفددددددات منهددددددا اإلحاطددددددة فددددددي أخبددددددار غرناطددددددة 5641/ ھ443سددددددليمان سددددددنة 
  .1حددددددتالم واللمحددددددة البدريددددددة فددددددي الدولددددددة النصددددددريةوأعمددددددال األعددددددالم فدددددديمن بويددددددع قبددددددل اإل

 :إبن قنفذ
أبددددو العبدددداس السددددفاح أحمددددد بددددن حسددددن بددددن علددددي بددددن حسددددن بددددن علددددي بددددن ميمددددون، لقددددب  

م، ارتحدددددددل إلدددددددى 5610/ھ410بدددددددابن الخطيدددددددب وابدددددددن قنفدددددددذ، ولدددددددد ونشدددددددأ بقسدددددددنطينة سدددددددنة 
المغدددددرب وأقدددددام بددددده سدددددنة وتتلمدددددذ علدددددى علمددددداء فددددداس وولدددددي قضددددداء دكالدددددة ثدددددم رجدددددع إلدددددى 

وتدددددولى عددددددة مناصدددددب كالخطبدددددة والقضددددداء واإلفتددددداء والتددددددريس، لددددده  ھ423قسدددددنطينة سدددددنة 
عدددددة مؤلفددددات نددددذكر منهددددا شددددرف الطالددددب، الوفيددددات، تحفددددة الددددوارد فددددي اختصدددداص الشددددرف 
مدددددن قبدددددل الوالدددددد، الفارسدددددية فدددددي مبدددددادل الدولدددددة الحفصدددددية، تسدددددهيل المطالدددددب فدددددي تعدددددديل 

علمدددددداء قسددددددنطينة، أنددددددس الفقيددددددر  الكواكددددددب، تحصدددددديل المناقددددددب وتكميددددددل المددددددورب، طبقددددددات

                                                             
، 5246، 9غرناطة، تحقيق محمد عبد اهلل عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، طابن الخطيب، اإلحاطة في أخبار  1

 . 16-90،صص، 5ج
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   .1م5103/ھ202وعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز الحقيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر، تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوفي سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 
 :البرزلي 

م، تتلمددددددذ 5664/ھ462أبددددددو القاسددددددم بددددددن أحمددددددد بددددددن محمددددددد، ولددددددد ونشددددددأ بددددددالقيروان سددددددنة  
علددددى يددددد عدددددة شدددديوخ نددددذكر مددددن بيددددنهم أبددددو عبددددد اهلل محمددددد بددددن عرفددددة الددددورغمي التونسددددي، 

القيروانددددي، ابددددن مددددرزوق الخطيددددب، أبددددو  أبددددو محمددددد عبددددد اهلل بددددن يوسددددف البلددددوي الشددددبيبي
الحسددددددن محمددددددد بددددددن أحمددددددد بددددددن موسددددددى البطرنددددددي األنصدددددداري ، أبددددددو العبدددددداس أحمددددددد بددددددن 
مسددددعود البلنسددددي القسددددنطيني، أبددددو العبدددداس أحمددددد بددددن محمددددد بددددن حيدددددرة التددددوزري التونسددددي 
،ارتحددددل إلددددى تددددونس وتددددولى خطبددددة جددددامع أريانددددة ثددددم مشدددديخة مدرسددددة الشددددماعين ثددددم تددددولى 

 ھ422والخطبدددددددة والفتيدددددددا بجدددددددامع الزيتوندددددددة، ارتحدددددددل بعدددددددد ذلدددددددك سدددددددنة  منصدددددددب اإلمامدددددددة
للمشددددرق برسدددددم أداء فريضدددددة الحددددج فمدددددر علدددددى اإلسدددددكندرية واتصددددل بالشددددديخ أبدددددي عبدددددد اهلل 
محمدددددد الددددددكالي، ثدددددم واصدددددل طريقددددده إلدددددى القددددداهرة واتصدددددل بالشددددديخ برهدددددان الددددددين الشدددددامي 

بددددن ندددداجي، عمددددر بدددددن الشددددافعي، تتلمددددذ علددددى يديدددده عدددددة علمدددداء نددددذكر مددددنهم أبددددو القاسددددم 
محمدددددد بدددددن عبدددددد اهلل البددددداجي، أبدددددو عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن عمدددددر بدددددن محمدددددد القلشددددداني، ابدددددن 

المعنوندددددة  هنوازلددددد  حجدددددر العسدددددقالني، أبدددددو عبدددددد اهلل الرصددددداع، لددددده عددددددة مؤلفدددددات أشدددددهرها
بجدددددددددددامع مسدددددددددددائل األحكدددددددددددام لمدددددددددددا ندددددددددددزل مدددددددددددن القضدددددددددددايا بدددددددددددالمفتين والحكدددددددددددام، تدددددددددددوفي 

 . 2م5162/ھ215سنة
 
 
 

 :اهلل  التنسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليمحمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن عبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد 
  :مولده ونسبه

بإلقدددددداء نظددددددرة متمعنددددددة علددددددى كتددددددب السددددددير والتددددددراجم الخاصددددددة بددددددأعالم الغددددددرب اإلسددددددالمي 
خددددددالل القددددددرن التاسددددددع هجددددددري نجددددددد حددددددظ التنسددددددي منهددددددا مختصددددددرا بددددددالرغم مددددددن تصدددددددي 

                                                             
 .932-932ص المرجع السابق،عادل نويهض، 1
البرزلي، جامع مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب  2

  .11-1، صص، 5ج ،9009اإلسالمي، بيروت، 



       

219 
 

مجموعددددددة منهددددددا بالترجمددددددة لدددددده غيددددددر أن أهددددددم ماميزهددددددا هددددددو اإلقتضدددددداب وشددددددح المعلومددددددة 
ونيددددددل  1كتددددداب البسددددددتان إلبدددددن مددددددريم فددددددي شخصددددددية، خاصدددددةوتكرارهدددددا ، إذ عرفددددددت هدددددذه ال

شددددددجرة النددددددور الزكيددددددة فددددددي  وفددددددي كتددددددب المعاصددددددرين فددددددي اإلبتهدددددداج ألحمددددددد بابددددددا التنبكتددددددي
محمددددددد بددددددن مخلددددددوف وتعريددددددف الخلددددددف برجددددددال السددددددلف ألبددددددي القاسددددددم ل  طبقددددددات المالكيددددددة

الحفندددداوي، و جددددل هددددذه المظددددان تكدددداد تتفددددق علددددى إسددددم واحددددد لدددده وهددددو محمددددد بددددن عبددددد اهلل 
المغربددددددي محمددددددد  الباحددددددث غير أنبددددددن عبددددددد الجليددددددل التنسددددددي المشددددددهور بالحددددددافظ التنسددددددي،

ذكدددددر فدددددي تحقيقددددده لكتددددداب صدددددلة الخلدددددف بموصدددددول السدددددلف أن صددددداحب كتددددداب  حجدددددي قدددددد
بدددن عبدددد اهلل بدددن عبدددد  محمددددب الثانيدددة مكتفيددداحدددذف اسدددم محمدددد  ألدددف سدددنة مدددن الوفيدددات قدددد

كتددددب التنسددددي اسددددمه وكنيتدددده  فدددي ذلددددك حيددددث غيددددر أندددده جانددددب الصددددواب،  2التنسددددي الجليدددل
وشدددددهرته فدددددي خاتمدددددة مخطدددددوط نظدددددم الددددددر والعقيدددددان فدددددي بيدددددان شدددددرف بندددددي زيدددددان وذكدددددر 
ملدددوكهم مدددن األعيدددان ومدددن ملدددك مدددن أسدددالفهم فيمدددا مضدددى مدددن الزمدددان  وأيضدددا فدددي نهايدددة 
السددددفر الثددددامن مددددن كتدددداب فددددتح البدددداري فددددي شددددرح صددددحيح البخدددداري وهددددذا أبددددرز دليددددل علددددى 

ييدددددرات أو اسدددددقاط إلسدددددم منهدددددا ، أمدددددا نشدددددأته وطلبددددده للعلدددددم دون تغ3صدددددحة إسدددددمه الكامدددددل 
وحياتدددده بصدددددفة عامدددددة فتطالهدددددا يدددددد الشدددددح واإلقتضدددداب فتكددددداد تكدددددون شدددددبه مجهولدددددة خاصدددددة 

 . مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتعلق منهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا بسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنواته األولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
هدددي المكدددان الدددذي ولدددد فيددده مدددع انعددددام األدلدددة التددددي  4لقدددد رجدددح معظدددم المدددؤرخين أن تدددنس

                                                             
محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الملقب بابن مريم المليتي نسبا المديوني نجارا، ولد ونشأ بتلمسان، تتلمذ  1

على عدة شيوخ نذكر منهم والده محمد بن أحمد بن محمد الشريف المليتي والشيخ أحمد بن عيسى الورنيدي 
المقري والشيخ علي بن يحيى  الزكوطي والشيخ سعيد بن احمد بن أبي يحيى بن عبد الرحمن بن بلعيش

البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، غنية المريد لشرح : السلكسيني وغيرهم، له عدة مصنفات نذكر منها 
عبد القادر بوباية، مدينة وهران كحاضرة علمية من خالل كتاب . مسائل أبي الوليد، فتح الجليل في أدوية العليل

، جامعة 5،عددالمجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطيةتي المديوني، البستان إلبن مريم الملي
 .500-24صص،، 9051 سيدي بلعباس،

، 5محمد بن سليمان الروداني،صلة الخلف بموصول السلف،تحقيق محمد حجي،دار الغرب اإلسالمي،بيروت،ط 2
 .99،96، ص،ص،5222

 .55التنسي،المصدر السابق،ص 3
بفتحتين والتخفيف والسين مهملة، مدينة بالمغرب األوسط، أسست من طرف البحارة األندلسيين سنة   :تنس 4

وهي مدينة مسورة تضم قلعة بداخلها وبها مسجد وأسواق بينها وبين  ،م،وسكنها أهل ألبيرة وتدمر241/ھ939
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ن يقدددددرب هدددددذه الفكدددددرة باعتمددددداده علدددددى نصدددددوص تثبدددددت ذلدددددك، وقدددددد حددددداول محمدددددود بوعيددددداد أ
مددددن كتدددداب نفددددح الطيددددب للمقددددري، وإلثبددددات مكددددان الددددوالدة اعتمددددد علددددى اسددددمه أوال إذ قددددارن 

علددددى سددددبيل المثددددال الددددذين الزمهددددم لقددددب المقددددري مددددن أحددددد  1بيندددده وبددددين أفددددراد أسددددرة المقددددري
بعدددد هجرتددده إلدددى تلمسدددان واسدددتقراره بهدددا واسدددتمر أبنددداؤه وأحفددداده مدددن  2أجددددادهم نسدددبة لمقدددرة

 . 3بعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ينسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبون إلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى قريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة
وعلدددددى هددددددذا األسددددداس بنددددددى محمدددددود بوعيدددددداد ترجيحددددده األول، أمددددددا التدددددرجيح الثدددددداني لمكددددددان 

حدددددددافظ : "والدة الحدددددددافظ التنسدددددددي هدددددددو نصدددددددان ألحمدددددددد المقدددددددري، قدددددددال فدددددددي األول منهمدددددددا 
 . 4" بددددددددن عبددددددددد الجليددددددددل التنسددددددددي ثددددددددم التلمسددددددددانيعصددددددددره سدددددددديدي محمددددددددد بددددددددن عبددددددددد اهلل

نمددددا هددددو مددددن الوافدددددين  أمددددا الددددنص الثدددداني فيوضددددح أن التنسددددي لدددديس مددددن أهددددل تلمسددددان واو
اإلمددددام الحدددافظ التنسددددي نزيدددل تلمسددددان، وهدددذا يدددددل علدددى أن التنسددددي لددددم "عليهدددا، حيددددث قدددال 

 . يولددددددددد بتلمسدددددددددان التدددددددددي قضدددددددددى بهدددددددددا شدددددددددطرا كبيدددددددددرا مدددددددددن حياتددددددددده وسدددددددددمي بالتلمسددددددددداني
م األمددددر مرتبطددددا بنسددددب المؤلددددف فيحسددددن التنبيدددده إلددددى أندددده ذكددددر فددددي كتدددداب وفيددددات ومددددادا

 أبددددو عبدددددد اهلل "ترجمددددة للمؤلددددف ووفاتددددده حيددددث يقددددول أحمددددد الونشريسدددددي عندددده  5الونشريسددددي
                                                                                                                                                                                              

المصدر اقوت الحموي، ي. البحر ميالن، تفصلها ثمان مراحل على مدينة وهران وتيهرت خمس أو ست مراحل
 .12، ص9، جالسابق

أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش، ولد ونشأ بتلمسان سنة : المقري 1
م، برع في التاريخ واألدب وعلم الكالم والتفسير والحديث، ارتحل إلى فاس ثم مراكش، والحجاز 5142/ھ223

تولى منصب الفتوى والخطابة واإلمامة في جامع القرويين، له عدة مؤلفات أهمها وبيت المقدس والقاهرة والشام، 
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، كما نذكر أيضا روضة اآلس 
العاطرة األنفاس في ذكر من لقيتهم من أعالم الحضرتين مراكش وفاس، أزهار الرياض في أخبار القاضي 

 .650-602عادل نويهض، المرجع السابق، صص، . م5365/ھ5015ياض وغيرها من المؤلفات، توفي سنة ع
ياقوت الحموي، . مدينة بالمغرب األوسط قريبة من قلعة بني حماد، تفصلها ثمانية فراسخ عن طبنة: مقرة  2

 .541، ص1، جنفسه
 .50،صالتنسي،تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 3
 .141، ص،9،جالسابق المصدرالمقري،  4
ولد ونشأ بتلمسان سنة : أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي 5

م وتتلمذ على شيوخها مثل ابن مرزوق الكفيف وأبي الفضل قاسم العقباني، تعرض لنكبة من طرف 5160/ھ261
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فمددددن خددددالل هددددذه الترجمددددة  1" عبددددد اهلل بددددن عبددددد الجليددددل المزالددددي شددددهر بالتنسدددديمحمددددد بددددن 
 . إليهددددددددددا التنسددددددددددي وهددددددددددي مزالددددددددددة القصدددددددددديرة نجددددددددددد إشددددددددددارة إلددددددددددى القبيلددددددددددة التددددددددددي ينتمددددددددددي

وفدددي إشدددارة أخدددرى منفدددردة أيضدددا أشدددار المقدددري صددداحب الكتددداب المدددذكور نسدددبة متميدددزة لدددم 
يتقدددددددم بهددددددا غيددددددره مددددددن المددددددؤرخين وأصددددددحاب كتددددددب التددددددراجم، إذ ذكددددددر أن محمددددددد التنسددددددي 

، وممدددددا يؤكدددددد هدددددذا الكدددددالم ندددددص مكتدددددوب بخدددددط المؤلدددددف حيدددددث أشدددددار إلدددددى كامدددددل 2أمدددددوي
" فدددتح البددداري فدددي شدددرح صدددحيح البخددداري"سدددفر الثدددامن مدددن كتددداب اسدددمه وذلدددك فدددي نهايدددة ال

نسددددددخ جميددددددع الددددددديوان " إلبددددددن حجددددددر العسددددددقالني، ففددددددي آخددددددر هددددددذا السددددددفر يقددددددول التنسددددددي
المددددذكور بنفسدددده بخددددط العبددددد الفقيددددر إلددددى ربدددده تعددددالى محمددددد بددددن عبددددد اهلل بددددن عبددددد الجليددددل 

 . 3األمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوي ثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم التنسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي نفعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده اهلل بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
التدددي " ثدددم"اللقدددب إال أنددده يثيدددر تسددداؤال آخدددر بسدددبب وجدددود كلمدددة وهدددذا دليدددل قددداطع علدددى هدددذا 

فصدددددلت بدددددين األمدددددوي والتنسدددددي، فقدددددد تعدددددود نسدددددبة األمدددددوي إلدددددى تعلقددددده بددددداألمويين انتسدددددابا 
عرقيددددا وبهددددذا يرفددددع نفسدددده إلددددى العددددرب األوائددددل، أمددددا التنسددددي فهددددي نسددددبة إلددددى مكددددان تددددنس 

 . وهذا اليرفعه كالنسب األول

د تكددددون مجهولددددة إذ يلفهددددا الغمددددوض مددددن كددددل الجهددددات، فعدددددم إن تدددداريخ والدة التنسددددي تكددددا
العثددددددور علددددددى نددددددص قطعددددددي يبددددددين تدددددداريخ والدتدددددده بدقددددددة يدددددددعو إلددددددى حددددددل اقترحدددددده بعددددددض 

 . البدددددددددددددددددددددددددددددددددداحثين وهددددددددددددددددددددددددددددددددددو مبنددددددددددددددددددددددددددددددددددي علددددددددددددددددددددددددددددددددددى اإلسددددددددددددددددددددددددددددددددددتنتاج الغيددددددددددددددددددددددددددددددددددر
إذ  4م وقدددددد صدددددرح بدددددذلك أحمدددددد بابدددددا5101/ھ222واإلنطالقددددة تكدددددون مدددددن سدددددنة وفاتددددده فدددددي 

                                                                                                                                                                                              

وتولى التدريس بها له عدة مؤلفات مثل المعيار م ففر إلى فاس واستقر بها 5132/ھ241البالط الزياني سنة 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والمغرب، الوفيات، الواليات، إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام 

 .611-616عادل نويهض، المرجع السابق، صص، .م 5151/ھ251مالك وغيرها،توفي بفاس سنة 
 .559، ص9055بن يوسف القاضي، عالم المعرفة، الجزائر،الونشريسي، الوفيات،تحقيق محمد  1
 .141نفسه،ص ، المقري 2
 .55-50،صص،تاريخ بني زيان ملوك تلمسانالتنسي، 3
م، 5113/ھ236أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أقيت، ولد ونشأ في تنبكتو سنة  4

أبي بكر بن أقيت والقاضي العاقب بن الشيخ أبي الثناء محمود بن تتلمذ على يد والده وعدة علماء مثل عمه 
عمر ويحيى بن محمد الحطاب ومحمد بغيغ، برع في التفسير والحديث والفقه واألصول والعربية والبيان والتصوف 
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ى األولددددى منهددددا تددددوفي الفقيدددده التدددداريخي الحددددافظ وفددددي جمدددداد"ذكددددر فددددي وفيددددات الونشريسددددي 
علمددددا أن التنسددددي قددددد  1"األديدددب الشدددداعر أبددددو عبددددد اهلل محمددددد بددددن عبددددد اهلل بددددن عبددددد الجليددددل

م 5162/ھ219أخدددددذ عدددددن بعدددددض الشددددديوخ مدددددن بيدددددنهم ابدددددن مدددددرزوق الحفيدددددد المتدددددوفى سدددددنة 
 م أي مددددددايوافق العقددددددد5119/ھ213وكددددددذا محمددددددد بددددددن النجددددددار التلمسدددددداني المتددددددوفى سددددددنة 

الخدددامس مددددن القددددرن التاسددددع، وبمدددا أن التنسددددي تتلمددددذ علددددى يدددد هددددؤالء الشدددديوخ، وكددددان عددددادة 
الطلبدددة فدددي تلدددك الحقبدددة اليقددددمون علدددى األخدددذ عدددن العلمددداء األفدددذاد، إال بعدددد حفدددظ القدددرآن 

تقددددان بعددددض المتددددون ودراسددددة بعددددض العلددددوم األساسددددية توصددددل محمددددود بوعيدددداد أن سددددنة ،2واو
ا رأيدددده بددددنص مدددددن كتدددداب الضددددوء الالمدددددع فددددي أهدددددل مددددددعم 3م5154/ھ290والدتدددده تقددددارب 

بلغندددي فدددي سدددنة ثدددالث وتسدددعين " حيدددث يقدددول فيددده  4القدددرن التاسدددع لشدددمس الددددين السدددخاوي

                                                                                                                                                                                              

من ليس  والتنجيم والمنطق والعروض، له عدة مؤلفات أبرزها نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج وكفاية المحتاج لمعرفة
 .51-55أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، صص، . م5394/ھ5063في الديباج، توفي سنة 

 .559-555،صص،الوفياتالونشريسي، 1
لم تختلف الدكولة الزيكانية عن باقي دول المغرب والمشرق اإلسالمي في مراحل التعليم إذ أنكها إنتهجت نفس  2

يمرك بها طالب العلم للوصول إلى مصاف العلماء وتتسم هذه المراحل بالتدرج المراحل التكعليمية الثكالث التي 
ن لم تحمل هذا المصطلح خالل العصر  عاة لتطور قدرات العقلية للطالب ومرا أول مرحلة هي اإلبتدائية واو

بعد أن يكون لثانية والمرحلة ا الوسيط إالك أنكه يمكن مقاربتها بذلك حيث يتم فيها تعلكم القرآن الكريم قراءة وحفظا
ه إلى دراسة العلوم الدينية التي حظيت بنصيب وافر من  الطالب قد حفظ القرآن الكريم وتعلكم مبادل العلوم يتوجك

فيها مواصلة النهج  يتمك يدرس الطالب الفقه واللغة واألدب، أما المرحلة  الثالثة  اإلنتشار خالل العهد الزياني حيث
فصيل في كل علم من العلوم التي درسها في طول للتك أق فيها فيخصص وقت مع التعمك  قليةم العلوم النك في تعلك 

ل لكل كتاب  في كل رح المطوك ستيعاب والشك و حديث ويستقصي فيها بالفهم واإلأو لغة أالمرحلة الثانية سواء فقه 
ة المساعدة مثل المنطق يضا بعض العلوم العقليألطالب ام فيها خيرة في طلب العلم كما يتعلك أعلم فهي مرحلة 

 .والحساب
 .59-55ص،، صتاريخ بني زيان ملوك تلمسانالتنسي، 3
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ابن عثمان بن محمد السخاوي، ولد ونشأ  4

العسقالني برع في م، تتلمذ على يد أكثر من أربعمائة شيخ أبرزهم الحافظ ابن حجر 5194/ھ265بالقاهرة سنة 
الفقه واللغة العربية والقراءات والحديث والتاريخ والفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه والميقات، ارتحل إلى 
حلب ودمشق وبيت المقدس، له عده مصنفات أبرزها الضوء الالمع في أهل القرن التاسع، فتح المغيث بشرح 
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 .1"وثمانمئدددددددددددددددددددددددددددة بأنددددددددددددددددددددددددددده حدددددددددددددددددددددددددددي مقددددددددددددددددددددددددددديم بتلمسدددددددددددددددددددددددددددان جددددددددددددددددددددددددددداز السدددددددددددددددددددددددددددتين
وفيمددددا يخددددص نشددددأته فإننددددا نصددددطدم بندددددرة المعلومددددات وشددددحها، فددددال نكدددداد نعددددرف نشددددأته وال 

إال مددداذكره صدددداحب كتدددداب إتحدددداف أعدددالم الندددداس عددددن إبندددده  محطدددات حياتدددده األولددددى، اللهددددم
أخدددذ عدددن اإلمدددام أبدددي عبدددد اهلل محمدددد بدددن محمدددد بدددن عبدددد الجليدددل التنسدددي خطيدددب " بقولددده 

ويتبدددددين مدددددن هدددددذا الدددددنص أن إبدددددن التنسدددددي كدددددان إمامدددددا خطيبدددددا فدددددي جدددددامع " جدددددامع تلمسدددددان
م بتلمسددددان، تلمسدددان، ويسدددمح لندددا أيضدددا بدددأن نقدددول أن بيددددت التنسدددي كدددان مدددن بيوتدددات العلددد

بحيدددددث لدددددو تتدددددوفر لندددددا مظدددددان جديددددددة تلقدددددي الضدددددوء عدددددن سددددديرته التضدددددحت صدددددحة هدددددذا 
 . الرأي

 : عصره

اسددددتهلت الدولددددة الزيانيددددة القددددرن التاسددددع هجددددري بضددددعف سياسددددي دب فددددي أوصددددالها نتيجددددة 
تحكددددددددم عدددددددددة عوامددددددددل سياسددددددددية وعسددددددددكرية واجتماعيددددددددة وجغرافيددددددددة فددددددددالغريمين السياسدددددددديين 

واصددددددلوا تدددددددخالتهم السياسددددددية والعسددددددكرية علددددددى تلمسددددددان وأحوازهددددددا المددددددرينيين والحفصدددددديين 
حيددددددث ألحقددددددوا كثيددددددرا مددددددن الضددددددرر، ذلددددددك أن تلمسددددددان منددددددذ أن نشددددددأت كعاصددددددمة سياسددددددية 
لبندددي عبددددد الددددواد لددددم يستسددددغ خصددددومها ذلددددك، ولدددم تكددددن الدولددددة تمتلددددك الجدددديش القددددوي الددددذي 

شدددددددة إذا يتدددددديح لهددددددا الدددددددفاع عددددددن أراضدددددديها ضددددددد كددددددل التهديدددددددات فكانددددددت بددددددين فكددددددي كما
ماتفدددددادت عددددددوانا تلقدددددت آخدددددر، هدددددذا هدددددو السددددديناريو الدددددذي خددددديم علدددددى المشدددددهد السياسدددددي، 
زيددددادة علددددى هددددذا فددددإن الجبهددددة الداخليددددة لددددم تكددددن علددددى مددددايرام فقددددد طغددددى سددددلطان القبائددددل 
العربيددددددة علددددددى السددددددلطة الزيانيددددددة ولددددددم يملكددددددوا إزائهددددددم أي حددددددل يحددددددد مددددددن تهديدددددددهم للحيدددددداة 

لنهددددب التددددي كددددانوا يرتكبونهددددا وسدددديطرتهم علددددى طددددرق اإلجتماعيددددة بفعددددل حددددوادث السددددلب وا
القوافدددل، فكدددان سدددلطان أمدددراء بندددي زيدددان اليتعددددى تلمسدددان، ومددداميز هدددذه الفتدددرة هدددو قصدددر 
فتددددددرة حكددددددم هددددددؤالء األمددددددراء إظافددددددة إلددددددى تعييددددددنهم مددددددن قبددددددل الحفصدددددديين والمددددددرينيين، وهددددددم 

 :كالتالي
                                                                                                                                                                                              

م بالمدينة 5123/ھ209ث الجارية على األلسنة وغيرها، توفي سنة ألفية الحديث، المقاصد الحسنة في األحادي
 .6-9،صص، 5جس،.السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دار الجيل،بيروت،د. المنورة

  .590ص ،2ج ،نفسه  1
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 : والية أبي زيان محمد الثاني بن أبي حمو موسى الثاني 

ن هدددددذا السدددددلطان معدددددتقال عدددددن المدددددرينيين بفددددداس ولمدددددا تدددددولى أبدددددو فدددددارس حكدددددم الدولدددددة كدددددا
المرينيدددددة أطلدددددق سدددددراحه وسددددداعده لتدددددولي أمدددددور الدولدددددة الزيانيدددددة تحدددددت وصددددداية المدددددرينيين 

م قتدددددددل علدددددددى يدددددددد 5622/ه205وفدددددددي سدددددددنة . م 5626/ه423فدددددددتمكن مدددددددن ذلدددددددك سدددددددنة 
وفددددر أبددددوا زيددددان : "حادثددددةحيددددث يقددددول إبددددن األحمددددر عددددن هددددذه ال.1أخددددوه أبددددو محمددددد عبددددد اهلل

مهزومددددددا جريحددددددا وتددددددرك محلتدددددده وجميددددددع نسددددددائه فإنتهبهددددددا آل مددددددرين وبعثددددددوا بعيالدددددده ومالدددددده 
لموالندددا السدددلطان أبدددي سدددعيد ثدددم قتدددل وسددديق رأسددده إلدددى الحضدددرة فطيدددف بددده فدددي فددداس علدددى 

 2"رمح

 : والية أبي محمد عبد اهلل األول 

دة وفدددددددي عهدددددددده غدددددددزا إبدددددددن السدددددددلطان أبدددددددو حمدددددددو موسدددددددى الثددددددداني تميدددددددز بالصدددددددرامة والشددددددد
م وخلعدددددددوه ونصدددددددبوا مكانددددددده أخددددددداه عبدددددددد اهلل بدددددددن 5105/ه201المرينيدددددددون تلمسدددددددان سدددددددنة 
 .3محمد المعروف بإبن خولة

 :والية أبي عبد اهلل محمد الثالث الواثق باهلل  

هدددددو إبدددددن أبدددددو حمدددددو موسدددددى الثددددداني تميدددددزت شخصددددديته بالبعدددددد عدددددن الجواندددددب العسدددددكرية  
وكددددان مددددع ذلددددك رحددددب الفندددداء جددددزل " قددددال عندددده التنسدددديواإلهتمددددام بالجوانددددب العلميددددة حيددددث 

وبالتدددالي لدددم يشدددهد عهدددده تدددوترات سياسدددية داخليدددة  كبيدددرة أمدددا  4"العطددداء حليمدددا عدددن الددددماء
حيددددث حكددددم منددددذ . علددددى المسددددتوى الخددددارجي فقددددد إسددددتمرت المناوشددددات بيندددده وبددددين المددددرينيين

 .5م 5155/ه256م إلى غاية وفاته سنة 5150/ه201سنة 

                                                             
 .955-950ص ص، المرجع السابق ،محمد بن عمرو الطمار 1
القاهرة  ،مكتبة الثقافة الدينية ،هاني سالمة ليق،وتع قيقوتح ديمتق، تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان،إبن األحمر 2
 .26ص ،9005،

.955ص ،نفسه، محمد بن عمروا الطمار 3 
 .960ص  ،تاريخ بني زيان ملوك تلمسان،التنسي4
 .969ص،نفسه  5
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 :لرحمان الثالث والية عبد ا 

م إلددددى غايددددة خلعدددده مددددن 5155/ه256إبددددن أبددددي عبددددد اهلل محمددددد الثالددددث حكددددم مددددن سددددنة  
لدددددم تمتدددددد لددددده األزمدددددان وال كدددددان لددددده عليهدددددا " م ف5155/ه251طدددددرف عمددددده السدددددعيد سدددددنة 

 .1"معوان

 :والية السعيد بن أبي حموا موسى الثاني  

فندددددتج عنددددده تدددددوترات لدددددم تتجددددداوز مددددددة حكمددددده سدددددنة واحددددددة بسدددددبب تعرضددددده ألزمدددددة ماليدددددة  
داخليدددددددة بفعدددددددل تدددددددأثيرات الضدددددددرائب اإلضدددددددافية التدددددددي فرضدددددددها علدددددددى الرعيدددددددة ممدددددددا مكدددددددن 
المددددددددرينيين الددددددددذين دعمددددددددوا أخيدددددددده أبددددددددي مالددددددددك عبددددددددد الواحددددددددد ودخددددددددل تمسددددددددان منتصددددددددف 

 .2م وخلعه5155/ه251

 :والية أبي مالك عبد الواحد  

تميدددددز عهدددددده علدددددى غيدددددر عدددددادة سدددددابقيه بالتوسدددددع العسدددددكري فدددددي الجهدددددة الشدددددرقية للمغدددددرب  
كمدددددا توسدددددع فدددددي الجهدددددة الغربيدددددة أيضدددددا وتمكدددددن مدددددن , األوسدددددط علدددددى حسددددداب الحفصددددديين

تقويددددددة الجدددددديش حيددددددث منحدددددده أولويددددددة غيددددددر أندددددده لددددددم يسددددددتطع المحافظددددددة علددددددى إسددددددتمرارية 
مسدددددان ونصددددددبوا عليهددددددا م ودخلددددددوا تل5191/ه294الجددددديش فددددددإنهزم أمددددددام الحفصددددديين سددددددنة 

 .3محمد بن الحمراء

 :والية أبي عبد اهلل محمد الرابع  

                                                             
  .961ص،  تاريخ بني زيان ملوك تلمسان،التنسي1
 .959-955ص ص,المرجع السابق ,ن عمرو الطمار محمد ب 2
 .915ص، نفسه ي،التنس 3
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ثددددم إنقلددددب علدددديهم بعددددد تثبيددددت حكمدددده وقتددددل  1عددددرف بددددإبن الحمددددراء وقددددد نصددددبه الحفصدددديون 
عمدددده أبددددا مالددددك الددددذي نصددددبه الحفصدددديون علددددى تلمسددددان وتددددوفي هددددذا الحدددداكم بتددددونس سددددنة 

 .2م معتقال فيها5163/ه210

 :حمد المعتصم باهلل والية أبي العباس أ 

الملقددددددب بالعاقددددددل وهددددددو إبددددددن أبددددددو حمددددددو موسددددددى الثدددددداني وقددددددد نصددددددبه الحفصدددددديون أيضددددددا  
م إلدددددددددددى 5160/ه261ورفدددددددددددض دعدددددددددددوتهم حيدددددددددددث إمتددددددددددددت فتدددددددددددرة حكمددددددددددده مدددددددددددن سدددددددددددنة 

م حيددددث ثددددار عليدددده المتوكددددل الددددذي سدددديطر علددددى بنددددي راشددددد وهددددوارة ثددددم 5133/ه233غايددددة
 3مستغانم وتمزغران ووهران ثم دخل تلمسان وخلعه

 :والية أبي ثابت محمد الخامس المتوكل على اهلل  

م غيددددددددر أنهددددددددم إسددددددددتعانوا بددددددددالهالليين 5136/ه232رفددددددددض الخضددددددددوع للحفصدددددددديين سددددددددنة 
م إلدددددى غايدددددة 5135/ه233وحاصدددددروا تلمسدددددان فخضدددددع لهدددددم وبقدددددي فدددددي الحكدددددم مدددددن سدددددنة 

 .م وهو الذي استقدم المازوني إلى بالطه5121/ه220سنة 

  : إجتماعيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
 :تركيبة السكان 

اشدددددتملت تلمسدددددان علدددددى مجموعدددددة مدددددن الصدددددفات والمزايدددددا التدددددي ميزتهدددددا عدددددن بددددداقي مددددددن  
وحواضدددددر الغدددددرب اإلسدددددالمي، ممدددددا جعلهدددددا محدددددل اسدددددتقطاب بشدددددري مدددددن شدددددتى المنددددداطق، 
ويبددددددو أن األصدددددول العرقيدددددة لعناصدددددر سدددددكان مديندددددة تلمسدددددان كاندددددت متنوعدددددة بحيدددددث كدددددان 

جندددددداس األخددددددرى كددددددالعرب هندددددداك تمددددددازج بددددددين البربددددددر السددددددكان األصددددددليين وبددددددين بدددددداقي األ
اليمنيددددددددين والمضددددددددريين والشدددددددداميين والعددددددددراقيين واألغددددددددزاز والفددددددددرس واألعددددددددالج والمماليددددددددك 

                                                             
تونس  ،المكتبة العتيقة  ،محمد ماضوي ليق،وتع قيقتح ،تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية  ،الزركشي  1
  .593ص ،9009،
 .911ص ،تاريخ بني زيان ملوك تلمسان،التنسي 2
  .911ص ،تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ،التنسي 3
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 . والعبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود
 :البربر

كانددددت غالبيدددددة سددددكان مديندددددة تلمسددددان مشدددددكلة مددددن بربدددددر زناتددددة، التدددددي يرجددددع إسدددددمها إلدددددى  
العصدددددر الرومددددداني حيدددددث أطلقدددددت علدددددى شدددددخص يددددددعى كلوديدددددوس زنددددداتوس، أمدددددا أصدددددلها 

، وتفرعدددددت عنهدددددا بطدددددون كثيدددددرة علدددددى غدددددرار مغدددددراوة وجدددددراوة 1عدددددود إلدددددى ولدددددد اسدددددمه جاندددددافي
وبنددددي يفددددرن وبنددددي راشددددد وبنددددي مددددرين وبنددددي عبددددد الددددواد، والمعددددروف عددددن بربددددر زناتددددة أنهددددم 
قدددددوم رحددددددالون ينتجعددددددون مدددددن مكددددددان إلددددددى آخدددددر، فلهددددددا خصائصددددددها الدددددثالث المتمثلددددددة فددددددي 

 . 2رالرحالددددددددددددددددددددددددددددة الكبددددددددددددددددددددددددددددار وأنصدددددددددددددددددددددددددددداف الرحالددددددددددددددددددددددددددددة والرحالددددددددددددددددددددددددددددة الصددددددددددددددددددددددددددددغا
 : العرب

كدددان العنصددددر العربدددي قددددد حددددط عصدددا الترحددددال بمديندددة تلمسددددان منددددذ الفدددتح اإلسددددالمي لهددددا، 
حيددددددث اسددددددتوطنت القبائددددددل العربيددددددة بددددددالد المغددددددرب وانتشددددددرت فددددددي كافددددددة ربوعدددددده، واسددددددتمر 
العنصددددر العربددددي فددددي التددددددفق إلددددى بددددالد المغدددددرب فددددي عصددددر الدددددوالة خددددالل القددددرن الثددددداني 

والعددددراق ومصددددر وذلددددك مددددع مجموعددددة مددددن القددددادة مثددددل هجددددري خاصددددة مددددن الحجدددداز والشددددام 
كلثددددوم بددددن عيدددداض وحنضددددلة بددددن صددددفوان الكلبددددي، غيددددر أن الهجددددرة الكبددددرى للعددددرب كانددددت 
علددددددى يددددددد الفدددددداطميين حيددددددث قدددددداموا ببعددددددث قبائددددددل بنددددددي هددددددالل وبنددددددي سددددددليم وانتشددددددروا فددددددي 
مختلددددف ندددددواحي المغدددددرب وهددددي ماسدددددميت بدددددالهجرة الهالليدددددة، وقددددد حدددددالفهم يغمراسدددددن حيدددددث 

لهددددذه القبائددددل دور هددددام فددددي قيددددام دولددددة بنددددي عبددددد الددددواد فقددددد اسددددتقرت كددددل مددددن قبائددددل كددددان 
زغبدددددة ومعقدددددل وحميدددددان وبندددددو عدددددامر فدددددي المغدددددرب األوسدددددط قدددددرب تلمسدددددان وسددددداهموا فدددددي 
توسددددديع رقعتهدددددا، كمدددددا ازدادو حظدددددوة عندددددد سدددددالطين بندددددي زيدددددان ومدددددع مدددددرور األيدددددام كاندددددت 

مخلصدددددين لهدددددم إلدددددى أن ضدددددعفت مكاندددددة العدددددرب تدددددزداد فدددددي دولدددددة بندددددي عبدددددد الدددددواد، وبقدددددوا 

                                                             
في الحركة المذهبية بالمغرب اإلسالمي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دور زناتة  محمد بن عميرة، 1

 .51،53،صص 5221
 .99-95،صص، ،المصدر السابقمحمد بن عميرة2
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 . 1دولددددددتهم مددددددع بدايددددددة القددددددرن التاسددددددع، فاسددددددتمالوهم باإلقطاعددددددات ليحددددددافظوا علددددددى والئهددددددم
 : األغزاز

اشدددددتمل المجتمدددددع التلمسددددداني أيضدددددا علدددددى بعدددددض األسدددددر الغزيدددددة التدددددي قددددددمت مدددددن بدددددالد 
المشدددددددرق حيدددددددث يعددددددديش معظمهدددددددا علدددددددى الرعدددددددي وتربيدددددددة المواشدددددددي واشدددددددتهروا بالفروسدددددددية 

والنشددددداب، وكدددددان أول قدددددومهم إلدددددى بدددددالد المغدددددرب فددددي عهدددددد يوسدددددف بدددددن  والرمددددي بدددددالقوس
تاشددددفين المرابطددددي حيددددث ضددددمهم إلددددى جيشدددده، وفددددي العهددددد الزيدددداني ضددددمهم يغمراسددددن إلددددى 
جيشددددده حيدددددث شدددددكلوا إحددددددى فدددددرق الجددددديش الزيددددداني وتقلددددددوا وظدددددائف سدددددامية ندددددذكر مدددددنهم 

 .2انيعلدددددي بدددددن حسدددددن وابنددددده موسدددددى بدددددن علدددددي حيدددددث كاندددددا مدددددن كبدددددار قدددددواد الجددددديش الزيددددد
  :شيوخه

تتلمدددددذ التنسدددددي علددددددى يدددددد جهابددددددذة علمددددداء عصددددددره فدددددي العلددددددوم النقليدددددة فنهددددددل مدددددنهم العلددددددم 
بحدددددددذافيره ممدددددددا كدددددددان لددددددده األثدددددددر الكبيدددددددر علدددددددى شخصددددددديته العلميدددددددة، وقدددددددد احتفظدددددددت لندددددددا 

  :المصددددددادر بأسددددددماء بعددددددض الشدددددديوخ الددددددذين تتلمددددددذ علدددددديهم ونخددددددص بالددددددذكر مددددددنهم
 :محمد بن أبي بكر العجيسي  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن

عدددددالم موسدددددوعي تضدددددلع فدددددي العلدددددوم النقليدددددة فبدددددرع فدددددي الفقددددده وأصدددددوله وفروعددددده والتفسدددددير  
والحددددديث بمتندددده وسددددنده والنحددددو والبيددددان، كددددان شدددديخا ورعددددا زاهدددددا، وقددددد بلغددددت براعتدددده فددددي 

فلددددو ... 3أمددددا الفقدددده فهددددو فيدددده مالددددك" العلددددوم بددددأن شددددبهه إبددددن مددددريم بفطاحددددل العلمدددداء فقددددال 

                                                             
 .90، ص5،جتلمسان في العهد الزيانسعبد العزيز فياللي،  1
 .526-520نفسه،صص، 2

بالمدينة المنورة، يعود نسبه  ھ26اليمني، ولد سنة مالك بن أنس بن مالك أبي عامر األصبحي : اإلمام مالك  3
إلى قبيلة ذو أصبح اليمنية، دخل جده المدينة بعد انتقال الرسول بالرفيق األعلى وصاهر بني تميم، نشأ في بيت 
يهتم بعلم األثر والحديث، فجده مالك كان من كبار التابعين روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة 

ؤمنين رضي اللكه عنهم،وكان أخوه النضر أيضا من المشتغلين بالعلم حتى أنه كان يعرف به فيقال أخو أم الم
النضر، غير أن اإلمام مالك لم يشتغل بعلم الحديث، نشأ مالك بالمدينة التي كانت تشع بالهدي النبوي ونفاق 

طلبة، حتى كان عمر بن عبد العزيز يكتب سوق العلم فيها فكثرت الحلقات العلمية وامتألت المساجد بالشيوخ وال
إلى األمصار األخرى يعلمهم الفقه والسنة ويكتب إلى أهل المدينة يستفتيهم في أمور الشريعة، فكانت المدينة مهد 
السنن وموطن الفتاوى، حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وانضم لحلق ربيعة الرأي وابن هرمز ونافع مولى عبد 
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ألقددددددر بدددددده  1أو رآه إبددددددن القاسددددددم... ه اإلمددددددام مالددددددك لقددددددال لدددددده تقدددددددم فلددددددك العهددددددد والواليددددددةرآ
لعلدددددم أنددددده مدددددن أقرانددددده الدددددذي معددددده يبددددداري أو الحدددددافظ ابدددددن رشدددددد  2أو رآه المدددددازري... عيندددددا

، قددددال عندددده تلميددددذه   3"لقددددال هلددددم ياحددددافظ الرشددددد أو اللخمددددي ألدرك مندددده محاسددددن التبصددددرة
هدددددو شددددديخنا اإلمدددددام العدددددالم العلدددددم جدددددامع " التلمسددددداني  أبدددددو الفدددددرج بدددددن أبدددددي يحيدددددى الشدددددريف

أشددددتات العلدددددوم الشددددرعية والعقليدددددة حفظددددا وفهمدددددا وتحقيقددددا، راسدددددخ القدددددم رافدددددع لددددواء اإلمامدددددة 
الشددددديخ اإلمددددام ابدددددو عبدددددد اهلل " ، ويقددددول أيضدددددا عددددن تواضدددددعه لطالدددددب العلددددم  4"بددددين األمدددددم 

بدددددوة ذات قدددددرار محمدددددد بدددددن أحمدددددد بدددددن محمدددددد بدددددن أحمدددددد، اتصدددددلت بددددده فأويدددددت منددددده إلدددددى ر 
ومعدددددين فقصدددددرت تدددددوجهي عليددددده ومثلدددددت بدددددين يديددددده فدددددأنزلني أعلدددددى اهلل قددددددره منزلدددددة ولدددددده 
رعايددددة للددددذمم وحفظددددا للددددود المددددوروث مددددن القدددددم، فأفددددادني مددددن بحددددار علومدددده ماتقصددددر عندددده 
العبددددارة ويكددددل دوندددده القلددددم، فقددددرأت عليدددده جملددددة مددددن تفسددددير القددددرآن ومددددن الحددددديث صددددحيح 
                                                                                                                                                                                              

رضي اهلل عنهما وابن شهاب الزهري وحرص في هذه الحلق العلمية على حفظ حديث رسول اهلل اهلل بن عمر 
. 10م، ص421/ھ542صلى اهلل عليه وسلم ، تصدى للتدريس واإلفتاء في شبابه بالمسجد النبوي، توفي سنة 

 . 64،10-91،صص 5219، 9ط محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، القاهرة،
هو أبو عبد اهلل عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جناة مولى زبيد بن الحارث : عبد الرحمن بن القاسم العتقي 1

م، تتلمذ على يد اإلمام مالك، والليث بن سعد وعبد العزيز بن 412/ھ569العتقي المصري، ولد بمصر سنة 
ه أصبغ بن الفرج وسحنون وعيسى بن دينار والحارث بن مسكين الماجشون وابن أبي حازم ونافع، كما تتلمذ علي

ويحيى بن يحيى األندلسي وعبد اهلل بن الحكم ويحيى بن عبد اهلل بن بكير، يعتبر من كبار أصحاب اإلمام مالك 
كان ابن القاسم أعلمهم بعلم مالك وآمنهم عليه، : وتالمذته، فقد صحبه عشرين سنة، قال عنه يحيى بن يحيى 

ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق . م206/ھ925في بمصر في صفر سنة تو 
  .132-131، صص، 9ج س،. وتعليق محمد األحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، د

المهدية، برع في أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي، ولد بمدينة : المازري 2
علم الحديث والطب والحساب واألدب ، تتلمذ على يد اللخمي وأبي محمد عبد الحميد السوسي وغيرهما روى عنه 
كل من القاضي عياض وأبو جعفر بن يحيى القرطبي الوزغي، له عدة مصنفات نذكر منها المعلم بفوائد شرح 

شرح التلقين لعبد الوهاب المالكي وهو أهم كتبه، قال مسلم، إيضاح المحصول، وغيرها من المصنفات، كما له 
محمد بن أحمد " كان حسن الخلق مليح المجالسة كثير الحكاية واإلنشاد وكان قلمه أبلغ من لسانه" عنه الذهبي 

  .503-501، صص، 90ج ،9005بن عثمان الذهبي، سير أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، 
 .906ابن مريم،المصدر السابق،ص 3
 .901نفسه،ص 4
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يسدددددرة مدددددرارا وصدددددحيح مسدددددلم كدددددذلك وسدددددنن الترمدددددذي وأبدددددي داوود البخددددداري بقرائتددددده وقدددددراءة م
بقرائتددددي والموطددددأ سددددماعا وتفقهددددا والعمدددددة مددددن الحددددديث وأرجوزتدددده الصددددغرى وهددددي الحديقددددة 
فدددي علدددم الحدددديث وبعدددض الكبدددرى وهدددي الروضدددة فيددده تفقهدددا ومدددن العربيدددة نصدددف المغدددرب 

بددددن أبددددي الربيددددع وجميددددع كتدددداب سدددديبويه كددددذلك وألفيددددة ابددددن مالددددك وأوائددددل شددددرح اإليضدددداح إل
وبعددددددض المغنددددددي إلبددددددن هشددددددام وفددددددي الفقدددددده التهددددددذيب كلدددددده تفقهددددددا وابددددددن الحاجددددددب الفرعددددددي 
وبعددددض مختصددددر خليددددل والتلقددددين وثلثددددي الجددددالب وجملددددة مددددن المتيطيددددة والبيددددان إلبددددن رشددددد 

، تتلمدددددذ علدددددى يديددددده عددددددة علمددددداء، مثدددددل أبدددددو الفدددددرج بدددددن أبدددددي 1... "وبعدددددض الرسدددددالة تفقهدددددا
وشدددددديخي اإلمددددددام " 3قددددددال عندددددده المددددددازوني .2بي والتنسددددددييحيددددددى الشددددددريف وأبددددددو زيددددددد الثعددددددال

الحددددددددافظ بقيددددددددة النظددددددددار والمجتهدددددددددين ذي التواليددددددددف العجيبددددددددة والفوائددددددددد الغريبددددددددة مسددددددددتوفي 
اإلمددددام "وقددددال عندددده التنبكتددددي  4"المطالدددب والتحقيددددق سدددديدي أبددددو عبددددد اهلل محمددددد بدددن مددددرزوق

ع النظددددار المصددددنف المشددددهور العالمددددة الحجددددة الحددددافظ المحقددددق الكبيددددر الثقددددة الثبددددت المطلدددد
،تتلمدددددذ  5"التقدددددي الصدددددالح الزاهدددددد الدددددورع البركدددددة الخاشدددددي هلل الخاشدددددع األواب القددددددوة النبيددددده

علددددى يددددد عدددددة شدددديوخ مثددددل محمددددد عبددددد اهلل ابددددن الشددددريف التلمسدددداني وسددددعيد العقبدددداني وأبددددي 

                                                             
 .903-901نفسه،صص،  1
 .903-901نفسه، ص،ص 2
3

هو يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى بن يحيى المغيلي المازوني ويلقكب بأبو زكريا، وسمكي في بعض كتب  
التراجم بيحي بن إدريس واشتهر في المصادر بالمازوني نسبة إلى بلدته مازونة التي ولد وترعرع بها،أمكا فيما 

نفس األمر عن أسرته سوى . بتاريخ وفاتهيخص تاريخ والدته فإن اإليستوغرافيا ضربت صفحا عن ذلك مكتفية 
ماذكر عن والده أبو عمران موسى بن عيسى بن يحيى المغيلي المازوني أنكه كان قاضي مازونة، غير أن هذا 
المعطى يبيكن أنك أسرته كانت تنتمي لألسر العلمية بحكم أنك منصب القضاء من المناصب المرموقة وال يتواله إال 

لم يؤلف المازوني غير كتابه الدرر المكنونة في نوازل مازونة فكل من ترجم له . م وافر من ضرب من العلم بسه
م بتلمسان حيث 5142/ه226توفي المازوني سنة .يقرن بذكره هذا الكتاب وبالتالي فإن المازوني لم يؤلف غيره 

في فيه ودفن بتلمسان وقبره أن المتوكل استدعاه إلى بالطه ليكون من جلسائه ولم تذكر المصادر الشهر الذي تو 
 ،من مسائل الطهارة حتى مسائل العقيقة-الدرر المكنونة في نوازل مازونة ، أبو زكريا يحيى المازوني. مشهور بها

  .522ص5ج ،9059،الجزائر ،منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ، قيق ماحي قندوزتح
، أطروحة مسائل الطهارة حتى مسائل الضحايا والعقيقةتحقيق ، الدرر المكنونة في نوازل مازونةماحي قندوز ،  4

  .561،561، صص، 9055، جامعة وهران، في العلوم اإلسالمية دكتوراهمقدمة لنيل شهادة ال
 .122التنبكتي،المصدر السابق،ص 5
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، ألددددددف عدددددددة مصددددددنفات 1إسددددددحاق المصددددددمودي وأبددددددي الحسددددددن األشددددددهب الغمدددددداري وغيددددددرهم
ة فدددددددددي شدددددددددرح البدددددددددردة، المفددددددددداتيح القرطاسدددددددددية فدددددددددي شدددددددددرح مثدددددددددل إظهدددددددددار صددددددددددق المدددددددددود

الشقراطيسددددددية، المفدددددداتيح المرزوقيددددددة فددددددي اسددددددتخراج الرمددددددوز الخزرجيددددددة، الروضددددددة، المقنددددددع 
 .2الشدددددددددددددددددددددددددددافي، نهايدددددددددددددددددددددددددددة األمدددددددددددددددددددددددددددل فدددددددددددددددددددددددددددي شدددددددددددددددددددددددددددرح جمدددددددددددددددددددددددددددل الخدددددددددددددددددددددددددددونجي

 :أحمد بن عبد الرحمن إبن زاغو المغراوي التلمساني

ث واألصدددددددول والمنطدددددددق ، بدددددددرع فدددددددي التفسدددددددير والحدددددددديھ429ولدددددددد ونشدددددددأ بتلمسدددددددان سدددددددنة  
والتصدددددوف، تتلمدددددذ علدددددى يدددددد عددددددة شددددديوخ مثدددددل أبدددددي عثمدددددان سدددددعيد العقبددددداني وأبدددددي يحيدددددى 
الشددددددريف، كمدددددددا تتلمدددددددذ علدددددددى يديدددددده العديدددددددد مدددددددن العلمددددددداء مثددددددل المدددددددازوني وأبدددددددو الحسدددددددن 
القلصدددددددادي، لددددددده عددددددددة مؤلفدددددددات مثدددددددل مقدمدددددددة فدددددددي التفسدددددددير، تفسدددددددير الفاتحدددددددة، منتهدددددددى 

تدددددولى تددددددريس التفسدددددير والفقددددده واللغددددددة . يصالتوضددددديح فدددددي عمدددددل الفدددددرائض، شدددددرح التلخدددددد
،  3العربيددددددة والبيددددددان والحسدددددداب والفددددددرائض والهندسددددددة والتصددددددوف فددددددي المدرسددددددة اليعقوبيددددددة

شددددددددديخنا وبركتندددددددددا الفقيددددددددده اإلمدددددددددام المفتدددددددددي المصدددددددددنف المددددددددددرس " قدددددددددال عنددددددددده القلصدددددددددادي
أعلدددددم النددددداس فدددددي وقتددددده فدددددي التفسدددددير وأفصدددددحهم فدددددي التعبيدددددر، أخدددددذ بمدددددذهب ... المؤلدددددف

الدددددك وفددددداق علدددددى نظرائددددده وأقرانددددده فدددددي دالئدددددل السدددددبل والمسدددددالك إلدددددى سدددددبق فدددددي اإلمدددددام م
الحددددديث واألصددددول وقدددددم راسددددخة فددددي التصددددوف مددددع الددددذوق السددددليم والفهددددم المسددددتقيم، وبدددده 

 ھ211ربيددددددددع األول  51تددددددددوفي يددددددددوم الخمدددددددديس . 4"يضددددددددرب المثددددددددل فددددددددي الزهددددددددد والعبددددددددادة
  .5بالوباء

بدددن عبدددد اهلل بدددن اإلمدددام ابدددو الفضدددل  سددديدي محمدددد بدددن ابدددراهيم بدددن عبدددد الدددرحمن بدددن محمدددد
 :التلمساني

                                                             
 .101،صنفسه 1
 .104-103نفسه،صص، 2
 .16-15السابق،صص،  ابن مريم،المصدر 3
 .506-509، صالسابقالمصدر القلصادي،  4
 .16ابن مريم، المصدر السابق،ص 5
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ولدددددد ونشدددددأ بتلمسدددددان، بدددددرع فدددددي البيدددددان والتصدددددوف واألدب والشدددددعر والطدددددب، ارتحدددددل إلدددددى  
، ثددددددم إلددددددى القدددددداهرة ثددددددم إلددددددى الحجدددددداز ألداء فريضددددددة الحددددددج، كمددددددا زار ھ253تددددددونس سددددددنة 

 وألبدددددي الفضدددددل بدددددن" الشدددددام وبيدددددت المقددددددس، قدددددال عنددددده ابدددددن مدددددريم نقدددددال عدددددن الونشريسدددددي 
اإلمددددام قدددددم راسددددخ فددددي البيددددان والتصددددوف واألدبيددددات والشددددعر والطددددب وهددددو أول مددددن أدخددددل 

صدددداحب فنددددون عقليددددة ونقليددددة قددددل " كمددددا قددددال عندددده المقريددددزي " إلددددى المغددددرب شددددامل بهددددرام 
تتلمدددددذ عليددددده عددددددة علمددددداء مثدددددل التنسدددددي وتقدددددي الددددددين " علدددددم اليشدددددارك فيددددده مشددددداركة جيددددددة

   .1الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمني
  :ر التلمسانيسيدي محمد بن أحمد بن النجا

،  2ولددددد ونشددددأ بتلمسددددان، درس الفقدددده واألصددددول ولدددده مشدددداركات فددددي العلددددوم النقليددددة والعقليددددة
قددددددرأت عليدددددده بعدددددض مختصددددددر الشدددددديخ خليدددددل وبعددددددض المستصددددددفى "قدددددال عندددددده القلصدددددادي 

للغزالددددي وبعددددض ابددددن الحاجددددب األصددددلي وكددددذلك تلخدددديص المفتدددداح وحضددددرت عليدددده بعددددض 
اد إلمدددددددام الحددددددرمين والمنهددددددداج للبيضددددددداوي تفسددددددير الكتددددددداب العزيددددددز وبعدددددددض كتددددددداب اإلرشدددددد

والبرهانيدددددة للسددددداللجي والجمدددددل للخدددددونجي وتلخددددديص المفتددددداح غيدددددر مدددددرة وبعدددددض الحفددددداف 
   .3ه213،توفي سنة"وشيئا من المدونة

 :الحسن بن مخلوف أبركان

ولدددددد ونشدددددأ بتلمسدددددان، تتلمدددددذ علدددددى يدددددد اإلمدددددام سددددديدي إبدددددراهيم المصدددددموري وابدددددن مدددددرزوق  
والتفسدددددير والتصدددددوف، تتلمدددددذ علدددددى يديددددده التنسدددددي وسددددديدي علدددددي الحفيدددددد، بدددددرع فدددددي الفقددددده 

التدددالوتي واإلمددددام السنوسددددي، لدددده كرامددددات عديدددددة مددددن ذلددددك مدددداذكره عندددده التنبكتددددي نقددددال عددددن 
كددددان يتوضددددأ فددددي صددددحراء يومددددا فددددإذا بأسددددد عظدددديم قددددد أقبددددل فبددددرك علددددى "اإلمددددام السنوسددددي 

هلل أحسددددن الخددددالقين تبددددارك ا:بسدددداطه، فلمددددا فددددرع مددددن وضددددوئه التفددددت إلددددى األسددددد فقددددال لدددده 

                                                             
 .995،صنفسه 1
 .995نفسه،ص 2
 .509،صنفسهالقلصادي، 3
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ثالثدددددددا فدددددددأطرق األسدددددددد برأسددددددده إلدددددددى األرض كالمسدددددددتحي ثدددددددم قدددددددام ومضدددددددى، تدددددددوفي سدددددددنة 
ھ214

1.    

 : إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي

ولدددد ونشدددأ بفددداس وقدددرأ بهدددا القدددرآن علدددى يدددد الشددديخ أبدددي زكريدددا يحيدددى الدددوزاعي، ارتحدددل إلدددى 
كددددل مددددن سدددديدي الشددددريف تقددددي  تددددونس ومكددددة والمدينددددة وتتلمددددذ فددددي هددددذه األقطددددار علددددى يددددد

بددددن أبددددي بكددددر القرشددددي، . الدددددين محمددددد بددددن أحمددددد بددددن علددددي الحسددددني الفاسددددي، وأبددددو الفددددتح
عبددددد اهلل العبدوسددددي، كمددددا تتلمددددذ بتلمسددددان علددددى يددددد ابددددن مددددرزوق الحفيددددد، ثددددم نددددزل بمدينددددة 
وهددددران ونددددزل علددددى محمددددد بددددن عمددددر الهددددواري، اشددددتهر التددددازي بالتصددددوف وبددددرع فددددي علددددوم 

لعربيدددددة والفقددددده واألصدددددول والحدددددديث، تتلمدددددذ علدددددى يديددددده عددددددة علمددددداء مثدددددل القدددددرآن واللغدددددة ا
ھ233التنسي واإلمام السنوسي وعلي التالوتي والشيخ أحمد زروق، توفي سنة 

2.   

 :معاصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللروه
 :القلصادي

علددددي بددددن محمددددد بددددن محمددددد بددددن علددددي القرشددددي القلصددددادي، ولددددد ونشددددأ ببسددددطة ودرس بهددددا  
علدددى يدددد بهدددا علدددى يدددد الشددديخ أبدددو الحسدددن علدددي بدددن موسدددى اللخمدددي القربددداقي، ارتحدددل إلدددى 
غرناطددددة وأخددددذ بهددددا عددددن أبددددي اسددددحاق بددددن أبددددي فتددددوح وأبددددي عبددددد اهلل السرقسددددطي وغيددددرهم، 

بدددده المقددددام بتلمسددددان ودرس بهددددا علددددى  ثددددم ارتحددددل إلددددى المشددددرق وعدددداد إلددددى المغددددرب ليسددددتقر
يدددددد أبدددددو الفضدددددل العقبددددداني وأبدددددو عبدددددد اهلل بدددددن مدددددرزوق وابدددددن زاغدددددو، ثدددددم شدددددد الرحدددددال إلدددددى 
الحجدددددداز ألداء فريضددددددة الحددددددج ثددددددم عدددددداد إلددددددى غرناطددددددة لينتهددددددي بدددددده المطدددددداف بباجددددددة فددددددي 

تددددداج أشدددددرف المسدددددالك إلدددددى : لددددده عددددددة مصدددددنفات مثدددددل . المغدددددرب األدندددددى أيدددددن تدددددوفي بهدددددا
ه، شدددددددرح مختصدددددددر خليدددددددل، شدددددددرح الرسدددددددالة، شدددددددرح التلقدددددددين، تنبيددددددده مدددددددذهب مالدددددددك وشدددددددرح

   .3اإلنسان إلى علم الميزان وغيرها

                                                             
 .539-535التنبكتي،المصدر السابق،صص، 1
 .995،صالمصدر السابقابن مريم، 2
  .553-551، ص، صالمصدر السابثبدر الدين القرافي،  3



       

224 
 

 : اإلمام السنوسي

هددددو محمددددد بددددن يوسددددف بددددن عمددددر بددددن شددددعيب، ولددددد ونشددددأ بتلمسددددان وتتلمددددذ علددددى يددددد والددددده 
والشددددديخ نصدددددر الدددددزواوي والشدددددريف أبدددددو الحجددددداج يوسدددددف بدددددن أبدددددي العبددددداس وأبدددددي عبدددددد اهلل 

بددددن العبدددداس والفقيدددده الجددددالب والحسددددن بددددن مخلددددوف أبركددددان وأبددددي الحسددددن الحبدددداك ومحمددددد 
التددددددالوتي، بددددددرع فددددددي القددددددراءات وعلددددددم االسددددددطرالب واألصددددددول والمنطددددددق والفقدددددده والتصددددددوف 

 . والحسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب والفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرائض
ولددددد ونشددددأ بتلمسددددان يتدددديم األب، تددددولى الشدددديخ محمددددد : سدددديدي أحمددددد بددددن محمددددد بددددن زكددددري

ه واألصددددول والبيددددان والمنطددددق، اشددددتغل بالتدددددريس بددددن زاغددددو تدريسدددده وكفالتدددده، بددددرع فددددي الفقدددد
يكددددرر المسددددألة الواحدددددة ثالثددددة أيددددام أو أربعددددة حتددددى " فكددددان منهجدددده كمددددا يقددددول ابددددن مددددريم 

مسدددائل القضددداء والفتيدددا، شدددرح عقيددددة ابدددن : ،لددده عددددة مؤلفدددات منهدددا"يفهمهدددا الخددداص والعدددام
رار سددددديدي تتلمدددددذ عليددددده عددددددة علمددددداء علدددددى غددددد. الحاجدددددب، شدددددرح الورقدددددات إلمدددددام الحدددددرمين

أحمدددددد زروق ومحمدددددد بدددددن مدددددرزوق حفيدددددد ابدددددن مدددددرزوق الحفيدددددد، أبدددددو عبدددددد اهلل محمدددددد بدددددن 
ھ200العباس، سيدي أحمد بن الحاج المناوي، توفي سنة 

1.  

 :محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي

تلمسدددداني المولددددد والنشددددأة، بددددرع فددددي العلددددوم النقليددددة، تتلمددددذ علددددى يددددد عبددددد الددددرحمن الثعددددالبي  
والشددديخ يحيدددى بدددن بددددير وغيدددرهم مدددن العلمددداء، كمدددا تتلمدددذ عليددده جماعدددة مدددن العلمددداء مثدددل 
الشددددديخ العاقدددددب األنصدددددمي ومحمدددددد بدددددن عبدددددد الجبدددددار الفيجدددددي، اشدددددتهر بحادثتددددده مدددددع يهدددددود 

البدددددر المنيددددر فددددي علددددم التفسددددير، : نفات نددددذكر منهددددا تددددوات وهدمدددده لكنيسددددتهم،له عدددددة مصدددد
مصددددباح األرواح فددددي أصددددول الفددددالح، النبيددددل، مختصددددر تلخدددديص المفتدددداح، مفتدددداح النظددددر 

   .2في علوم الحديث، تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العارفين

 :تالمذتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
 :أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق
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، وعددددداش يتددددديم األبدددددوين، تتلمدددددذ علدددددى يدددددد الشددددديخ علدددددي السدددددطي ھ213ولدددددد بفددددداس سدددددنة  
وعبددددددد اهلل الفخددددددار والقددددددوري والزرهددددددوني والمجاصددددددي وعبددددددد الددددددرحمن المجدددددددولي وغيددددددرهم، 
بدددددددرع فدددددددي القدددددددراءات وعلدددددددوم القدددددددرآن والتصدددددددوف والتوحيدددددددد، لددددددده عددددددددة مصدددددددنفات أغلبهدددددددا 

مختصددددددر خليددددددل، شددددددرح شددددددرح إرشدددددداد ابددددددن عسددددددكر، شددددددرح : شددددددروحات نددددددذكر مددددددن بينهددددددا
    .1الوغليسية، شرح القرطبية، شرح الغافقية، شرح العقيدة القدسية للغزالي

سددديدي محمدددد بدددن أحمدددد بدددن محمدددد بدددن أبدددي يحيدددى بدددن أحمدددد بدددن الخطيدددب، الشدددهير بدددابن 
هدددو " سدددبط ابدددن مدددرزوق الحفيدددد، قدددال عنددده أبدددو عبدددد اهلل بدددن اإلمدددام بدددن العبددداس : مدددرزوق

" كددددل فددددن بددددأوفر نصدددديب الحددددائز قصددددب السددددبق فددددي ذلددددك آخددددر علمدددداء قطرنددددا اآلخددددذ مددددن
السددديد خالدددد والشددديخ " بدددرع فدددي علمدددي الحدددديث والتفسدددير، تتلمدددذ علدددى يدددد عددددة علمددداء مثدددل 

ھ252محمد بن العباس وغيرهما، كان حيا سنة 
2.   

 :ابن صعد األنصاري

هددددو محمددددد بددددن أحمددددد بددددن أبددددي الفضددددل بددددن سددددعيد بددددن صددددعد، تتلمددددذ علددددى يددددد كددددل مددددن  
د بدددددن العبدددداس والحدددددافظ التنسددددي واإلمددددام السنوسدددددي، لدددده عددددددة مصددددنفات مثدددددل الشدددديخ محمدددد

الدددددنجم الثاقدددددب فيمدددددا ألوليددددداء اهلل مدددددن مفددددداخر المناقدددددب، تدددددأليف فدددددي الصدددددالة علدددددى النبدددددي 
صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم، روضدددددة النسدددددرين فدددددي مناقدددددب األربعدددددة المتدددددأخرين، تدددددوفي بمصدددددر 

ھ205سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 
3.   

 :ثقافتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله
ألبدددددو عبدددددد اهلل التنسدددددي نددددددرك جيددددددا حجدددددم باعددددده العلمدددددي  بددددداإلطالع علدددددى البددددداع التدددددأليفي

وسدددددعة ثقافتددددده، إذ تتميدددددز هدددددذه المصدددددنفات بدددددالتنوع، إظافدددددة إلدددددى أن شددددديوخه الدددددذين تتلمدددددذ 
علدددددديهم عدددددددوا مددددددن جهابددددددذة العلمدددددداء الموسددددددوعيين، وهددددددو مددددددايعني أن تالميددددددذهم قددددددد نهلددددددوا 

ي فددددددأرخ عددددددنهم جددددددل هددددددذه العلددددددوم، وهددددددو مدددددداظهر جليددددددا علددددددى الشخصددددددية العلميددددددة للتنسدددددد
 . وأفتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
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بدددداإلطالع علددددى حركيددددة العلددددوم فددددي العصددددر الوسدددديط وبدددداألخص العهددددد الزيدددداني نلحددددظ أن 
علدددددم تفسدددددير القدددددرآن العظددددديم احتدددددل الصددددددارة، ذلدددددك أن اإللمدددددام بددددده شدددددرط أساسدددددي لتبدددددوء 
درجدددة علميدددة مرموقدددة، والتنسدددي كغيدددره مدددن علمددداء تلدددك الفتدددرة سدددعى لدراسدددة التفسدددير ،فقددددد 

نسدددرينه نصدددا حدثددده بددده التنسدددي عدددن دعدددوة الشددديخ الحسدددن بدددن ذكدددر ابدددن صدددعد فدددي روضدددة 
فإنددددده كدددددان يخصدددددني بالددددددعاء وقدددددد تعرفدددددت إجابدددددة دعوتددددده وصددددددق "   مخلدددددوف أبركدددددان لددددده

نيتددده فدددي وفدددي غيدددري وهدددذا الدددذي أندددا فيددده مدددن وراثتدددي مجلدددس األشدددياخ بالمدرسدددة اليعقوبيدددة 
ة دعدددداء سدددديدي واعتنددددائي بتفسددددير الكتدددداب العزيددددز الددددذي كنددددت أؤملدددده بوصددددولي إليدددده ببركدددد

 .1"الحسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
ومددددن المعددددروف أن اإللمددددام بالتفسددددير يسددددتلزم الددددتحكم بناصددددية اللغددددة العربيددددة كعلددددم مسدددداعد 
للفهددددددم ولهددددددذا تعمددددددق التنسددددددي فددددددي دراسددددددة اللغددددددة العربيددددددة، وهددددددذا التوجدددددده لدددددديس شدددددداذا فددددددي 
السددددديرورة الثقافيدددددة خدددددالل العهدددددد الزيددددداني، بدددددل توجددددده عدددددام، ذلدددددك أن القدددددرآن الكدددددريم كدددددان 

 .ريع رقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم واحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر التشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
واحدددددتفظ لندددددا ابدددددن صدددددعد فدددددي روضدددددة نسدددددرينه بدددددنص مهدددددم يبدددددين مكاندددددة التنسدددددي العلميدددددة 

حددددددثني شدددديخنا اإلمدددددام خاتمدددددة الحفدددداظ سددددديدي محمدددددد التنسددددي، قدددددال كندددددت " وسددددعة ثقافتددددده 
أحضدددر مجددددالس الشدددديخ سدددديدي الحسدددن فددددي تدريسدددده لفددددروع ابدددن الحاجددددب ويددددأتي فددددي أثندددداء 

ره مددددددن علمدددددداء الوقددددددت، قددددددال وكددددددان إذا أخددددددذ فددددددي تقريددددددره بالعجائددددددب ممددددددا الأرى عنددددددد غيدددددد
البحددددث والمعارضددددة بددددين المسددددائل أجعددددل بددددالي إليدددده وأكددددف عددددن الكددددالم ألحصددددل مدددداأجرى 
اهلل علدددى لسدددانه مدددن العلدددوم والفوائدددد، فيددددير وجهددده إلدددي ويقدددول لدددي مالدددك سدددكت عندددا أعندددا 

م أعنددددا قددددال ويكددددرر ذلددددك علددددي فنأخددددذ معدددده فددددي الكددددالم ونددددذكر لدددده مدددداوقف عليدددده مددددن كددددال
  ."2أهددل العلددم فدددي المسددألة فيبدددتهج بددذلك وينشدددرح لدده صددددره ويدددعو إلدددي بمددا أرجدددو بركتدده

يتبددددددين لنددددددا مددددددن خددددددالل هددددددذا الددددددنص أن التنسددددددي كددددددان علددددددى بدددددداع كبيددددددر واطددددددالع واسددددددع 
بدددددالعلوم، فهددددددو الحددددددافظ أي يتمتدددددع بسددددددعة الددددددذاكرة، فإصددددددرار شددددديخه الحسددددددن بددددددن مخلددددددوف 

ه خيددددر دليددددل علددددى مكانتدددده وسددددعة ثقافتدددده، أبركددددان علددددى مشدددداركته فددددي الدددددرس واإلدالء برأيدددد
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 . فالشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديخ أعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم بقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات تلميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذه
موسددددوعية التنسددددي العلميددددة خاصددددة فددددي النقليددددة منهددددا تجعلنددددا نطددددرح تسدددداؤال عددددن باعدددده فددددي 
العلددددوم العقليددددة خاصددددة الطددددب، وتخصيصددددنا لهددددذا األخيددددر نظددددرا إلشددددتهار حاضددددرة تلمسددددان 

للتنسددددي أندددده درس الطددددب أو كددددان لدددده ، فلددددم تددددذكر لنددددا المصددددادر التددددي ترجمددددت 1باألطبدددداء
اهتمددددددام بدددددده، ذلددددددك أن العلددددددوم الشددددددرعية كانددددددت تحتددددددل سددددددلم األولويددددددة فددددددي توجدددددده الطلبددددددة 
والعلمدددداء لدراسددددتها، ذلددددك أنهددددا كانددددت تلقددددى تشددددجيعا مددددن السددددلطة السياسددددية باإلظافددددة إلددددى 
أنهددددا بوابددددة للحصددددول علددددى الوظددددائف المهمددددة التددددي تقددددوم علددددى العلددددوم الشددددرعية كاإلمامددددة 

فتيددددا والقضدددداء، غيددددر أن التنسددددي أشددددار باقتضدددداب إلددددى علددددم الطددددب فددددي معددددرض حديثدددده وال
عدددددن الطبيدددددب العربدددددي الدددددذي سدددددأله احدددددد الخلفددددداء عدددددن الددددددواء الدددددذي الداء فيددددده، هدددددذا فيمدددددا 
يخددددددص الطددددددب، أمددددددا علددددددم الكددددددالم فقددددددد ذكددددددر محمددددددود بوعيدددددداد أن شدددددديوخ التنسددددددي وحتددددددى 

وبالتددددالي فددددإن التنسددددي لددددم يتجددددده  تالمذتدددده ومعاصددددروه مددددن العلمدددداء لددددم يهتمددددوا بهدددددذا العلددددم
،غيددددددر أن هددددددذا الحكددددددم سددددددرعان مايتثبددددددت عدددددددم صددددددحته إذا  2نحددددددو اإلهتمددددددام بعلددددددم الكددددددالم

علمنددددددا أن أحددددددد العلمدددددداء الددددددذين عاصددددددروا التنسددددددي قددددددد اخددددددتص فددددددي علددددددم المنطددددددق وعلددددددم 
الكدددددالم وتلقددددداه عدددددن شددددديوخه وهدددددو مدددددايبين أن علدددددم الكدددددالم قدددددد كدددددان منتشدددددرا فدددددي تلمسدددددان، 

مكددددن اإلشددددارة إلددددى المنظومددددة الكبددددرى فددددي علددددم الكددددالم التددددي ألفهددددا إبددددن وفددددي هددددذا الصدددددد ي
،فهددددذا دليددددل آخرعلددددى تددددداول علددددم  3زكددددري والمتكونددددة مددددن أكثددددر مددددن ألددددف وخمسددددمائة بيددددت

 .الكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالم فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي تلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك الفتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة
 :ظائفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللهو 

التنسدددددي   إذا كانددددت المصدددددادر قدددددد شدددددحت عليندددددا بإعطائندددددا معلومدددددات مفصدددددلة حدددددول نسدددددب
الحددددظ فقددددد احددددتفظ لنددددا كتدددداب الددددنجم الثاقددددب فيمددددا ألوليدددداء اهلل  وحياتدددده وأسددددرته، فإندددده لحسددددن

مدددددن مفددددداخر المناقدددددب بددددددنص يبدددددين لندددددا وظيفددددددة أبدددددو عبدددددد اهلل التنسددددددي، فقدددددد كدددددان رئدددددديس 
وقدددددد "مجلدددددس األشدددددياخ بالمدرسدددددة اليعقوبيدددددة، حيدددددث يقدددددول ابدددددن صدددددعد علدددددى لسدددددان شددددديخه 

وراثدددة مجلدددس تعرفدددت إجابدددة دعوتددده وصددددق نيتددده فدددي وفدددي غيدددري وهدددذا الدددذي أندددا فيددده مدددن 
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، ويسددددددتفاد مددددددن هددددددذا الددددددنص أن التنسددددددي كددددددان قددددددد تلقددددددى  1"األشددددددياخ بالمدرسددددددة اليعقوبيددددددة
تعليمددده بهدددذه المدرسدددة ويلقدددي فيهدددا حلقاتددده الدرسدددية، وهدددذا دليدددل بدددين علدددى مكانتددده العلميدددة 
المرموقددددة، فكمدددددا يظهدددددر مدددددن خدددددالل دعددددداء شدددديخه لددددده أن هدددددذا المنصدددددب اليصدددددل إليددددده إال 

 . افدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن العلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم بسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهم و 
 :مؤلفاتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

ذكدددددرت كتدددددب التدددددراجم أن للتنسدددددي مجموعدددددة مدددددن المصدددددنفات ندددددذكرها فيمدددددا يلدددددي، وللتدددددذكير 
 :فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإن جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذه المصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنفات مفقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودة

حيدددددث انفدددددرد بدددددذكره السدددددخاوي فدددددي كتددددداب الضدددددوء الالمدددددع : كتددددداب فدددددي إسدددددالم أبدددددي طالدددددب
 .2عألهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرن التاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الددددر والعقيدددان فدددي بيدددان  فقدددد ذكدددره فدددي كتابددده نظدددم: كتددداب حدددول السدددلطان محمدددد المتوكدددل
لدددددو اشدددددتغلنا بدددددذكر مناقبددددده وبيدددددان ماخصددددده اهلل بددددده مدددددن :" شدددددرف بندددددي زيدددددان حيدددددث قدددددال 

صددددفات الحمددددد وخصددددال المجددددد وشددددرح قضدددداياه ووقائعدددده لطددددال الكتدددداب وخرجنددددا مددددن الحددددد 
الددددذي رسددددمناه ولعددددل اهلل يددددنفس فددددي العمددددر فنصددددنف كتابددددا مفددددردا فيمددددا يخددددتص بدددده أعلددددى 

وببددددددددو أن التنسدددددددي حسدددددددبما قدددددددال قدددددددد ارتدددددددأى أن 3"جميدددددددع ذلدددددددك اهلل مقامددددددده نسدددددددتوفي فيددددددده
يخصدددص كتابدددا قائمددددا بذاتددده عدددن مناقددددب المتوكدددل، وحسدددبنا أندددده ألفددده، دليلندددا فددددي ذلدددك أندددده 
كدددان يكدددن لددده كدددل مشددداعر التبجيدددل ومدددا تدددأليف كتددداب نظدددم الددددر والعقيدددان كدددان خصيصدددا 

 . لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
لدددددده " لفهددددددارس أن ذلددددددك أن عبددددددد الحددددددي الكتدددددداني قددددددد ذكددددددر فددددددي كتابدددددده فهددددددرس ا: الفهرسددددددة

فهرسددددة نرويهددددا ألسددددانيدها إلددددى أبددددي العبدددداس المقددددري وسددددعيد قدددددورة كالهمددددا عددددن عددددم األول 
سددددعيد المقددددري التلمسدددداني عددددن أبددددي عبددددد اهلل محمددددد بددددن محمددددد بددددن عبددددد الجليددددل عددددن أبيدددده 

 ."4المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذكور
حيددددث ذكددددره أحمددددد بابددددا التنبكتددددي فددددي نيددددل إبتهاجدددده : تعليددددق علددددى مختصددددر ابددددن الحاجددددب 
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 ."1معت أن لدددددددددددددددددددده تعليقددددددددددددددددددددا علددددددددددددددددددددى فرعددددددددددددددددددددي ابددددددددددددددددددددن الحاجددددددددددددددددددددبوسدددددددددددددددددددد" فقدددددددددددددددددددال 
يصدددددنف هدددددذا الكتددددداب ضدددددمن مدددددايطلق عليددددده بعلدددددم القدددددراءات : الطدددددراز فدددددي شدددددرح الخدددددراز

ورسدددددم القدددددرآن ،ويعدددددد الخدددددراز مدددددن بدددددين علمددددداء المغدددددرب المتدددددأخرين الدددددذين ألفدددددوا فدددددي هدددددذا 
وذلدددددك سدددددنة " مدددددورد الظمدددددون فدددددي شدددددرح أحدددددرف القدددددرآن"المجدددددال بتصدددددنيفه كتددددداب بعندددددوان 

بيددددت، وقدددددد قددددام التنسدددددي بشددددرح جدددددزء 111م وهددددو عبددددارة عدددددن أرجددددوزة تضدددددم 5606/ھ406
  .2بيدددددددددددددددددددت خاصددددددددددددددددددددة بقسدددددددددددددددددددم الضدددددددددددددددددددبط 511منهدددددددددددددددددددا يضدددددددددددددددددددم 

راح األرواح فيمدددددا قالددددده المدددددولى أبدددددو حمدددددو مدددددن الشدددددعر وقيدددددل فيددددده مدددددن األمدددددداح ومدددددايوافق 
وهددددذا الكتدددداب طالتدددده يددددد الفقددددد، وقددددد ذكرتدددده المصددددادر التددددي : ذلددددك علددددى حسددددب اإلقتددددراح 

رجمددددددددة ألبددددددددو عبددددددددد اهلل التنسددددددددي، كنيددددددددل اإلبتهدددددددداج والبسددددددددتان، وهندددددددداك بعددددددددض عنددددددددت بالت
البددددداحثين مدددددن قدددددال بدددددأن هدددددذا الكتددددداب لدددددم يؤلفددددده التنسدددددي إطالقدددددا بدددددل كدددددان مجدددددرد مشدددددروع 
كتددداب لدددم يسدددعفه الدددزمن علدددى تأليفددده، لكدددن هدددذا الحكدددم الصدددحة لددده بددددليل أن المقدددري نقدددل 

ت الخاصدددة باحتفدددال أبدددو حمدددو كتابيددده نفدددح الطيدددب وأزهدددار الريددداض بعدددض الفقدددرا يعنددده فددد
إندددده كدددان يقدددديم ليلدددة المدددديالد النبدددوي علددددى صدددداحب "موسدددى الثدددداني بالمولدددد النبددددوي الشدددريف 

الصددددددالة والسددددددالم بمشددددددوره مددددددن تلمسددددددان المحروسددددددة، مدددددددعاة حفيلددددددة يحشددددددر فيهددددددا الندددددداس 
خاصددددة وعامدددددة، فمدددددا شددددئت مدددددن نمدددددارق مصددددفوفة وزرابدددددي مبثوثدددددة وبسددددط موشددددداة ووسدددددائد 

ع كاألسددددددددطوانات وموائددددددددد كالهدددددددداالت ومبدددددددداخر صددددددددفر منصددددددددوبة بالددددددددذهب مغشدددددددداة وشددددددددم
كالقبدددداب يخالهدددددا المبصددددر مدددددن تبددددر مدددددذاب ويفددددداض علددددى الجميدددددع أنددددواع األطعمدددددة كأنهدددددا 
أزهدددددددار الربيدددددددع المنمنمدددددددة تشدددددددتهيها األنفدددددددس وتسدددددددتلذها الندددددددواظر ويخدددددددالط حسدددددددن رياحهدددددددا 

لجميددددددع األرواح ويخددددددامر، رتددددددب الندددددداس فيهددددددا علددددددى مددددددراتبهم ترتيددددددب احتفددددددال وقددددددد علددددددت ا
الوقددددار واإلجددددالل وبعددددد ذلددددك يحتفددددل المدددددعون بأمددددداح المصددددطفى عليدددده الصددددالة والسددددالم 
،ومكفدددرات ترغددددب فدددي اإلقددددالع عدددن اآلثددددام، يخرجدددون فيهددددا مدددن فددددن إلدددى فددددن ومدددن أسددددلوب 
إلدددددى أسدددددلوب، ويدددددأتون مدددددن ذلدددددك بمدددددا تطدددددرب لددددده النفدددددوس، وترتددددداح إلدددددى سدددددماعه القلدددددوب، 

خزانددددة المنجانددددة قددددد زخرفددددت كأنهددددا حلددددة يمانيددددة وبددددالقرب مددددن السددددلطان رضددددوان اهلل عليدددده 
لهددددا أبددددواب موجفددددة علددددى عدددددة سدددداعات الليددددل الزمانيددددة، فمهمددددا مضددددت سدددداعة وقددددع النقددددر 

                                                             
  .91نفسه،ص 1
 .91نفسه ،ص 2
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بقدددددر حسددددابها وفددددتح عنددددد ذلددددك بدددداب مددددن أبوابهددددا وبددددرزت مندددده جاريددددة صددددورت فددددي أحسددددن 
صددددورة، فددددي يدددددها اليمنددددى رقعددددة مشددددتملة علددددم نظددددم فيدددده تلددددك السدددداعات باسددددمها مسددددطورة 

ها بدددددددين يددددددددي السدددددددلطان بلطافدددددددة، يسدددددددراها علدددددددى فمهدددددددا كالمؤديدددددددة بالمبايعدددددددة حدددددددق فتضددددددع
 1".الخالفة، هكذا حالهم إلى انبالج عمود الصباح ونداء المنادي حي على الفالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                             

   .92،ص تاريخ بني زيان ملوك تلمسانالتنسي،1
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 :فهر  األعالم

 -أ-

 .520:أبا النعيم رضوان

 .509،502، 26،505 .542:أبا زيان

 .563 -525 -561-520:أبا سالم المريني

 520-532-156-511 -511 -29 -529:أبا سعيد عثمان

  .552- 26-21-29-526-532 -520 -529:أبا عنان فارس

 .546:أبا فارس

 .549:أبا مسلم بن عمر

 .535:إبن  ناصف

 .20:ابن الحاج العبدري

 .549:ابن أبي أصيبعة

 .906:إبن أبي الربيع

 .22:ابن ردمير

 .26:ابن أبي النور

 .539:إبن أبي زيد القيرواني

 .535:إبن أبي زيد

 .546:ابن أبي عمارة
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 .69:ابن األبار
 .69:أبي عثمان سعيد بن عيسى بن األصفر

  .561:أبي بكر بن عنان
 .66،61:أبو القاسم بن أحمد بن علي بن ابراهيم الزياني 

 .66:أبي مدين شعيب
 .66:أبو محمد بن يغنى البرزلي

 .24:أبو سفيان

 24: أبو عبيدة بن الجراح

 .21،24،29،26،501،503،550: أبو زيد بن اإلمام

 .22،29،26،22،503: أبو تاشفين
 50، 501، 29، 24، 21: أبو موسى بن اإلمام

 .66،10،41،42:ابن حزم األندلسي

 .532-522-534:ابن األحمر

 .43:ابن األنباري

 .21،26: ابن عبد السالم التونسي
 .43:حاتم الرازي أبي

 .43:ابن العربي
 .43:أبي داود

 .44:ابن هاني السبتي
 .44:ابن السيد

 .44:ابن السكيت
 .44:ابن بطال

 .44:ابن دقيق العيد
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 .44:ابن عبد السالم
 .44:ابن ظفر
 .44:ابن راشد

 .42:ابن األنباري

 .539:إبن الحاج

 .539:إبن الحاجب

 .541:ابن الحاجب

 ابن الحاجب:906.
 .29:الحكيمابن 

 .20:ابن البناء
 .20:ابن المواق

 .42:ابن الجوزي
 .42:ابن األجدابي

 .42:ابن الدراج
 .42:أبي بكر الزبيدي

 .42:أبي حاتم
 .42:ابن السيد
 .42:ابن فارس
 .42:ابن سيده

 .42:أبي محمد بن أبي زيد

 .21:أبي مالك الونشريسي
 .42:ابن رشد

 .20:أبي عيسى بن أبي السداد
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 .20:بن محرزأبي بكر 
 .20:أبي بكر القرشي

 .25،592:أبو عبد اهلل بن مرزوق
 .25:أبو زكريا يحيى بن عصفور العبدري

 .25:أبي عبد اهلل الكفيف
 .25:أبي عبد اهلل المالقي

 .25:أبي عبد اهلل محمد اللجام
 .25:أبي زيد اليزناسني

 .25:أبي العباس أحمد المغربي
 .25:أبي محمد صالح

 .26:أحمد بن عمران البجائيأبو العباس 
 .26:أبي علي ناصر الدين

 .26:أبو العباس أحمد المشوش
 .26: أبو البركات الباروني

 .26،504: أبو عبد اهلل الشريف التلمساني
 .26: أبو عبد اهلل بن هدية

 .525:ابن الخطيب القسنطيني

 .525:ابن الخطيب

 .525:ابن الخطيب

 .532:ابن السكيت

 .42:ابن السيد 

 .541:ابن الصباع

 .535:إبن العربي
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 .512:ابن الفياض

 .909:إبن القاسم

 .531:ابن القاضي

 .541:ابن القصار 

 .64: ابن القطان المراكشي
 .19-15-10-62-62-64: ابن حماد الصنهاجي

 .10:أبو بكر الصولي
 .10:أبي عبد اهلل بن سالمة بن حكمون

  .42:أبي بكر بن يونس
 .10:بن عثمان التميمي أبي الحسن علي بن محمد

 .10:أبي المكارم هبة اهلل المصري
 .19: أبي عبد اهلل الخطيب
 .19:أبي محمد بن برطلة

 .16:أبو عبد اهلل بن بكر الفرسطائي
 .30-14-10-14-13-11-16:أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن يخلف المزاتي

 .14 -13-11-11-12-16-11-11:أبي الربيع الوسياني
 .11:اسحاق بن ابراهيم بن اسماعيل الورجالني أبو حمزة

 .30-14:أبي يعقوب يوسف بن نفاث القنطراري
 .14:أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر

 .14:أبي نوح سعيد بن زنغيل
 .30-14:أبي زكريا بن أبي زكريا فصيل بن أبي مسور اليهراسني

 .12:أبي الخطاب وسيم

 .546:ابن اللحياني
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 .535:إبن المواز

 .541:برال ابن

 .24:ابن بطوطة
 .22:ابن كثير

 .42:ابن جماعة

 .521-529-525:ابن حجر العسقالني

 .592:ابن حزم
 .592:أبو عبد اهلل المكناسي

 .592:أبو زيان عريف
 .592:أبو عبيد القاسم بن سالم

 .61:ابن حماد البرنسي السبتي
 .99،10:ابن حيان القرطبي

 .563:ابن حيان

 .511:إبن خلدون

 .519:خميس التلمسانيإبن 

 .511:إبن خولة

 .25:ابن دريد
 25:أبو الوليد الباجي

 .543:ابن دقيق العيد 

 .906-535:إبن رشد
 .20:ابن القوطية
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 .541:ابن رضوان

 .901:إبن زاغو المغراوي التلمسان

 .520:ابن زمرك

 .19:ابن زيتون

 .42:ابن سيده

 .541:ابن شاس

 .535:إبن شعبان

 .541:ابن شعيب

 .64:صاحب الصالةبن ا

 .541:إبن عبد البر

 .541:ابن عبد الحق

 .541:ابن عبد المهيمن الحضرمي

 .541:ابن عبد النور

 .21:ابن عدالن
 .21:ابن حيان

 .93،94،61،63،31:ابن عذارى المراكشي
 .93:ابن شرف الجذامي القيرواني

 .92:ابن اليسع األندلسي
 .92:أبي يعقوب يوسف

 .92:أبي يوسف يعقوبأبي عبد اهلل محمد بن 
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 .92،65:ابن الربيب
 .60،65:ابن الرشيق القيرواني

 .54-53:ابن عرفة
 .53:أبي حاتم

 .541:ابن عرفة

 .599:ابن عساكر
 .599:ابن قتيبة

 .596:ابن يونس
 .596:ابن لهيعة

 .556:ابن مرزوق الحفيد

 .20:ابن عسكر المالقي

 .525:ابن غازي

 .543:ابن غلبون

 .535:إبن فرحون

 .43:ابن فرحون
 .43:ابن عبد الملك

 .43:ابن جبير

 .512:ابن قتيبة

 .44:ابن قتيبة
 .44:ابن النحاس

 .42:ابن حبيب
 .42:ابن جلجل
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 .42:ابن صاعد
 .42:ابن العربي

 .42:ابن عبد ربه
 .42:ابن رشيق

 .42،20:ابن قتيبة
 .42:أبي عبيد

 .525:إبن قنفذ

 .20:ابن كفيلة

 .541:إبن مالك

 .33:الكوميابن محمد 
 .34،46:أبي حامد الغزالي
 .34:أبي مدين شعيب

 .34:أبو الحسن بن حرزهم
 .34:أبي عبد اهلل الخوالني

 .34:أبي عمران بن أبي علي بن سكرة
 .34:أبو عبد اهلل بن عبد الحق التلمساني

 .32:أبو المجد عقيل بن عطية
 .32:أبي بكر بن دسمان

 .32:أبي صالح محمد بن محمد الزاهد
 .32:أبي عبد اهلل بن حفيد

 .32:أبو الحسن بن علي بن عصفور الهواري 
 .32:ابن البناء

 .903-909-523-529 :ابن مرزوق الحفيد
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 525-520-521-520-541-532-563 :ابن مرزوق الخطيب

 .901-526 -25-20-21-29: ابن مريم 

 .32:ابن هذيل

 906-511:إبن هشام

 .541:ابن يربوع السبتي

 .541:أبي زيد و أبي موسى إبني اإلمام

 .546:أبو إسحاق

  أبو البركات أيمن بن محمد بن محمد بن أيمن التونسي:523.
 .  901:أبو الحسن القلصادي

 . 525:أبو الحسن محمد بن أحمد بن موسى البطرني األنصاري

 أبو الربيع سليمان بن يحيى بن سلمان المراكشي السفاح:524. 
  أبو الصفاء خليل بن عبد اهلل القسطالني التوزري:524.

 .525:أبو العباس أحمد بن محمد بن حيدرة التوزري التونسي 

 .521:أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق

 .525:أبو العباس أحمد بن مسعود البلنسي القسنطيني 

 .906:أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف 

 .906:التلمسانيأبو الفرج بن أبي يحيى الشريف 

  أبو القاسم بن علي بن البراء:522. 
 .529:أبو القاسم بن ناجي
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 .592:أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن الخطاب
 .592:ابن سعيد

 .594:ابن مرزوق الخطيب
 .594:أبو فارس المريني

 .592:ابن عبد البر
 .592:أبو الحسن بن سعيد العبسي

 .596:ابن زوالق
 .511:أبو سعيد

 542-542-516-511 :تاشفينأبو 

 .99:أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الجزار

 .23:أبو جعفر المنصور

 .29:أبو جعفر بن الزبير
 .29:أبا حيان

-563-561-504 -561 -500-23-21-21-26-22-26:أبو حمو موسى الثاني
515- 562-519- 511- 511- 512-544-510-516-543-542-542-
522-900-526-514 . 
 510-543-513-516-511-503-501-501-29: حمو موسى األولأبو 

 أبو حيان:522.
 .540:أبو زكريا السراج

 .511:أبو زيان محمد
 .520-511:أبو ثابت

 .512:أبو عبيد البكري
 .59:أبي المهاجر عيسى بن أبي المهاجر األنصاري القيرواني
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 .59:أبي العرب
 .56:أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة

 .51،54:أفلح أبو بكر بن
 .51،53،54،52،52:ابن الصغير

 .51:أبي سفيان محبوب
 .15-12-51:أبو الخطاب عبد األعلى بن السمح المعافري

 .51،14:أبو حاتم الملزوزي
 .51:أبي عيسى الخراساني
 .52-53:أبي اليقظان بن أفلح

 .510-562-562:أبو عبد اهلل محمد بن أحمد الحسني
 .510-562-562:سف المديونيأبي محمد عبد المؤمن بن يو 

 .515-562:أبو عبد اهلل البطوي

 أبو موسى هارون:522. 
 .13:أبو يعقوب يوسف بن فتوح

 .13:أبي يوسف بن سهلون الطرفي
 .13:أبو عثمان بن خليفة السوفي المارعني

 .13:أبو نوح صالح بن ابراهيم بن يوسف الزمريني 
 .13:أبي باديس اليكشني

 .14:الكافي التناوتيأبو عمار عبد 
 .30:أبو الربيع سليمان

 .31،31:ابن أبي زرع

 .521:أبي إسحاق ابراهيم القاري

 .541:أبي اسحاق الغافقي األندلسي

 .901:أبي إسحاق المصمودي 
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 .532:أبي البركات محمد بن أبي بكر محمد بن ابراهيم البلفيقي

 .546:أبي البقاء خالد

 .520:أبي الحجاج

 .901:األشهب الغماريأبي الحسن 

 .543:أبي الحسن التنسي 

 .541:أبي الحسن الجياب 

 .541:أبي الحسن الصغير

 .521:أبي الحسن الصغير

 .520:أبي الحسن النباهي

 .565:أبي الحسن بن التجارية

 .520:أبي الحسن بن الجياب

 .521:أبي الحسن علي بن أحمد بن الفحام 

 .510:أبي الحسن علي بن العطار

 .533:أبي الحسن علي بن سعيد بن إسماعيل 

 .543:أبي الحسن

 .526:أبي الحسن

 .511:أبي العباس أحمد العاقل

 .522:أبي العباس أحمد المعتصم باهلل
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 .25:أبي الفرج بن اإلمام
 .25:أبا عبد اهلل محمد بن يحيى بن جابر الغساني

 .25:ابن وهب
 .25:أبي اسحاق الشيرازي

 .25:القيروانيابن أبي زيد 
 .25:ابن األعرابي

 .25:ابن حبيب
 .25:ابن عطية

 26:أبي الفضل عياض

 .526:أبي القاسم الحفناوي

 .532:أبي القاسم بن رضوان

 .541:أبي القاسم محمد بن القصير 

 .520:أبي القاسم محمد بن علي الحسيني السبتي 

 .20:أبي بكر بن أبي شيبة
 .20:أبي داود الطيالسي

 .20:الصابونيأبي بكر 

 .541:أبي بكر بن منصور 

 .549:أبي بكر محمد

 .32:أبي بن خير
 .32:أبي القاسم السهيلي

 .32:أبي محمد بن عبيد اهلل 
 .32:أبي الحسن شريح
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 .32:أبي عبد اهلل أحمد الخوالني
 .32:أبي علي الصدفي

 .32:أبي عمران بن أبي تريد
 .32:أبو الحسن بن محمد بن خيار

 .32:بن الجميلأبو الخطاب 
 .32:ابو طالب عقيل بن عطية 

 541:أبي جعفر 

 .541:أبي جعفر بن الزبير 

 .535:أبي حامد الغزالي

 .541:أبي حفص الطنجالي  

 .60 -57 -56-55 -52 -51-10-12-12-14-11-54:أبي زكريا الورجالني
 .11-12-11-11-54:أبو العباس الشماخي

 .11-12-13-11-11-54:الدرجينيأبو العباس 

 .549:أبي زكريا

 .529:أبي زكرياء الحفصي

 .510:أبي زيان ابن أبي سعيد عثمان

 .532:أبي زيان السعيد باهلل

 .543:أبي زيان بن أبي سعيد الثاني

 .524:أبي زيان محمد الثاني

 .532:أبي زيان محمد المنتصر باهلل

 .511:أبي زيان محمد بن أبي حمو
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 .534-513-516:محمد أبي زيان

 .532:أبي سالم إبراهيم

 .522-514-516 :أبي سعيد  

 .20:أبي سعيد الصدفي

 .541:أبي عبد اهلل الزبيدي

 .21: أبي عبد اهلل السلوي

 .544:أبي عبد اهلل الشريف

 .550:أبي عبد اهلل المقري الجد
 .550:ابن مرزوق الخطيب

-521-520-541-511-511-541-591-594-592-550:المرينيأبي الحسن 
543-526. 

 .506:أبي عبد اهلل بن الحمراء
 .501:أبي العباس أحمد العاقل

 .501:أبو الحسن علي بن مخلوف
 .501:أبو زكريا الحفصي

 .504:أبو عنان فارس 
 .504:أبي عبد اهلل الشوذي

 .502،502:ابن مرزوق الحفيد
 .24: أبو هريرة

 .521:بد اهلل المقريأبي ع 

 .520:أبي عبد اهلل بن الفخار

 .521:أبي عبد اهلل بن النجار
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 .541:أبي عبد اهلل بن جابر الوادي آشي 

 .511:أبي عبد اهلل بن محمد المدعو بابن الحمراء

 .522:أبي عبد اهلل محمد الثالث الواثق باهلل

 .525:أبي عبد اهلل محمد الدكالي

 .522:الرابعأبي عبد اهلل محمد 

 .511:أبي عبد اهلل محمد المتوكل

 .511:أبي عبد اهلل محمد المستعين باهلل

 .521:أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن علي ابن أبي عمرو التميمي

 .541:أبي عبد اهلل محمد بن بحر 

 .43:أبي عبيدة

 .63:أبي علي الخزار

 .511:أبي علي القالي

 .569:أبي عنان المريني
 .569:خليلابن 

 .569:ابن عبد البر
 .569:أبي البركات

 .569:أبو العباس بن القطان
 .569:أبو محمد عبد اهلل الشريشي

 .566:أبا سليمان داود بن علي

 .532:أبي فارس عبد العزيز المستنصر باهلل 

 .511:أبي مالك بن عبد الواحد



       

249 
 

 .522:أبي مالك عبد الواحد

 .521:أبي محمد خلف اهلل

 .40:محمد موفق الدين األنصاريأحمد بن 
 .41:أحمد بن نصر الداودي

 .41:أحمد بن محمد بن عيسى
 .592:أحمد بن محمد بن مرزوق

 .556:أحمد بن زكري التلمساني

 .32:أحمد بن عبد اهلل بن عفيرة

 .21: أحمد المقري

 .25:أحمد بن أحمد المصمودي الماجري
 .29:احمد بن الحسن بن سعيد المديوني

  24:محمد العقباني أحمد بن

 .501:ابراهيم المصمودي
 .550،556:ابراهيم بن أبي بكر بن عبد اهلل بن موسى أبو بكر

 .32:ابراهيم بن أبي بكر بن عبد اهلل بن موسى األنصاري
 .32:ابراهيم بن أبي بكر بن عبد اهلل بن موسى

 3:ابراهيم بن أبي بكر األنصاري التلمساني

 .23: ابراهيم بن قاسم العقباني

 20،25،501،59:ابراهيم بن يخلف التنسي

 .43:األصمعي
 .43:األعشى

  .21،21،501: اآلبلي
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  .44:األبذي

 
 23:األصمعي

 .24:األمين

 .11-15-12-12-51:أفلح بن عبد الوهاب
 

 -ب-

 .510:لباجيا

 .535:البخاري

 .525:البرزلي

  البرهان الحكري:522.
 البرهان الحنبلي، محمد بن محمد بن نباتة الفارقي:524. 

 برهان الدين ابراهيم السفاقسي:522.
  برهان الدين إبراهيم بن مسعود بن إبراهيم األربلي:524.

  برهان الدين الجعبر:522.  
 .525:برهان الدين الشامي

 .55:البالذري

  .12:البغطوري

 برهان الدين بن الفركاح:522. 
 .596:البري

 .592-20-39-96-59-50: البكري 
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 .91:بلكين بن زيري

 .41:البخاري

 .523:بهاء الدين موسى بن سالمة المدلجي الشافعي المصري 

 .22:بهرام بن يزدجرد

 .64-61:البيذق

 -ج-

 .40:جابر بن أحمد القرشي

 .32:جابر بن أحمد بن ابراهيم القرشي الحسني

 .56:جابر بن زيد

 .516:جابر بن يوسف

 .25-20-41:الجاحظ

 .24:جذيمة األبرش

 .99:جعفر بن منصور اليمني

  جالل الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن براجين القشيري التلمساني:524. 
 .22:جالل الدين السيوطي

 29-524:جالل الدين القزويني

 .62:جلول أحمد بدوي

 .521:د جمال الدين أبو عبد اهلل  محم

 .25:الجمال الكازروني



       

252 
 

 .42:الجوزي

 .44:الجوهري

 -د-

 .42-44:الدارقطني

  .46:الداودي

 .14:داود بن زيدون

 .13:داود بن ويسالن الزواغي

 .94:الدباع

 .523:الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي 

 -ه-

  61:هاني بن يصدور الكومي

 .42:الهروي

 -و-

 .55:الواقدي

 52:وداد القاضي 

 523-901-521-23:الونشريسي

  .22:الوليد بن عبد الملك

  .11-16:ويسالن بن أبي صالح

 -ز-
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 .541:الزرزالي 

 .511الزركلي

 .535-42:الزمخشري
 42:الزبيدي

  44:الزناتي

 .  902:الزرهوني

  46:زاهر بن األنباري

  .56:زيادة اهلل بن األغلب

 .512-39-50:الزهري

 -ح-

 .41:الحاتمي

 .21: الوهرانيحاجي 

 .25:الحافظ عبد الغني

 .10: الحافظ لدين اهلل 

 .22:حبيب بن عبد اهلل بن الزبير

 .41:الحربي

 .24: الحرث بن وهب

 .516:الحسن بن جابر

 .549:الحسن بن خلدون
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 .63:حسن بن عبد اهلل األشيري التلمساني

 .561:الحسن بن عمر

 .555:الحسن بن مخلوف أبركان
 .556:مخلوفالحسن بن 

 .522:حسن بن يوسف بن يحيى بن محمد الحسيني 

 .541:الحصائري

 .43:الحصري

 .96:الحكم المستنصر

 .69:حماد بن ابراهيم بن أبي يوسف 

 .11:حماد بن بلكين

 .14:حمزة اسحاق بن ابراهيم بن اسماعيل

 .905:حنضلة بن صفوان الكلبي

   .524:حيدر بن عبد اهلل المقرل 

 .95:محمد بن ابراهيم الكتاميحيدرة بن 

 -ط-
 512-592-62 :الطبري

 .535:الطرطوشي

 -ي-

 .542-549-526-543-544-545-511-542-541:يحى بن خلدون
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 . 524:يحيى المقدسي بن المصري 
 .532:يحيى بن أحمد بن محمد السراج الحميري الفاسي

 -39-511-511-516-.26،21،561: يحيى بن خلدون

 .44:األموييحيى بن سعيد 

   .43:يوسف بن ابراهيم 

 .522:يحيى بن عصفور التلمساني
 .561:يحيى بن علي المريني

 .535:يحيى بن عمر األندلسي

 .32:يحيى بن محمد بن موسى التجيبي

 .31:يحيى بن واسينو

 .11:يحيى بن ويجمين

 .12:يزيد بن فندين

 .14:يعقوب بن أبي قاسم
 .14:يعقوب بن أبي يعقوب

 .14:أبي إسحاق اليجراني يعقوب بن
 .12:يوسف بن محمد

 .543:يعقوب بن علي بن أحمد

 . 511-511-566-25-20-22-905-514-511-516-510:يغمراسن

 .520:يوسف أبو الحجاج

 .533:يوسف الثالث بن يوسف الثاني بن محمد 
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 .61:يوسف الثاني

 .63:يوسف بن ابراهيم بن مناد السدراتي

 .516:يوسف بن أبي حمو

 .13:يوسف بن أبي عبد اهلل محمد بن بكر
 .36:ياقوت الحموي

 .905:يوسف بن تاشفين

 .31،31:يوسف بن تاشفين

 .513:يوسف بن يعقوب المريني

 .521:يوسف بن يعقوب بن علي الصنهاجي

 .12-53:يعقوب بن أفلح

 -ك-

 .25:كراع

 . 905:كلثوم بن عياض

 .20:كشاجم

 .592:الكلبي

   .22:كسرى أنو شروان

 .61:كهالن بن أبي لوا أزالسن المطماطي

 -ل-

 .55:الليث بن سعد
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 .906-535:اللخمي

  .62:ليفي بروفنسال

 .520-542 -62-69-94:لسان الدين بن الخطيب

 .41:اللخمي

 .51،53،54:لواب بن سالم

 -م-

 .31:ماخوخ
 .31،33:المنصور بن الناصر 

 .31:محمد بن تينغمر
 .33،32:المنصور الموحدي

 .32:عبد اهلل بن مروان محمد بن

 .909-535:المازري

 .42:المظفري

 .561:المكتفي

 22:المستعين بن هود

  901-906-900 :المازوني 

 .592:مالك بن المرحل 

 .502:مالك بن انس
 .550:محمد بن عبد اهلل التلمساني

 .550: محمد بن منصور بن جماعة المغراوي
 .550،556:محمد بن أحمد الشريف التلمساني
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 .49:الماوردي

 .42:المبرد

 .501:المتوكل الزياني

 .   902:المجاصي

 محسن القرشي:522.
 .546:محمد أبو بكر

 .534:محمد الخزاعي

 .23:محمد العقباني
 .23:محمد بن أبي يحيى العقباني

 .22:محمد المغيلي

 900-516:محمد المتوكل
 .563:منصور بن خلوف المريني

 .546:محمد بن أبي بكر بن خلدون

 .46:محمد بن ابان بن سعيد

 .516-519-515-510:محمد بن أبي جمعة بن علي التاللسي
 .516-519-515-510:محمد بن يوسف القيسي
 .510:محمد بن صالح البلنسي
 .515:محمد بن موسى السبيع

 .512:محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني

 .523:محمد بن النجار التلمساني

 . 522:محمد بن حسن القرشي الزبيدي
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 .31:محمد بن خزر المغراوي

 .546:محمد بن خلدون

 .546:محمد بن خلدون

 . 522:محمد بن راشد القفص
 .904:محمد بن زاغو

 .56:محمد بن سحنون التنوخي

 .41:محمد بن سالمة القضاعي

 .32:محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعفري

 .520:يمحمد بن عبد الرزاق الجزول 

 . 522:محمد بن عبد السالم الهواري 
 .20:محمد بن عبد اهلل بن داود بن الخطاب الغافقي

 .29:محمد بن خميس التلمساني
 .29:محمد بن الحضرمي

 .23: المأمون العباسي
 .22:معاذ بن جبل

 .522:محمد بن عبد اهلل بن يلبخت الزواوي، محمد المسفر
 .522:محمد بن هدية

 .95،14:المنصور
 99،62،15،16:المهدي

 .91،62،10،16:المعز لدين اهلل
 .61:المنصور بن أبي عامر

 .522:محمد بن علي اآلبلي
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 . 522:محمد بن علي األندلسي 
 .520:محمد بن علي بن سليمان السطي

 .529:محمد بن عمر بن محمد القلشاني

 .556:محمد بن قاسم الرصاع

 .21:محمد بن محمد بن أحمد المقري
 .21: العشوي الندروميمحمد 

 .21:محمد الشمور
 .23،502:المازوني

 .531:محمد بن محمد بن يوسف األحمر

 .20:محمد بن مخلد الدوري العطار
 .20:المازري

 .526:محمد بن مخلوف

 . 522:محمد بن هارون الكناني
 .533:محمد بن يوسف بن محمد بن األحمر

 .533:محمد الثاني الفقيه
 .533:محمد الثالث المخلوع

 .533:محمد بن إسماعيل بن فرج النصري 
 .533:محمد بن أبي الحسن علي الملقب بأبي عبد اهلل

 .526:محمد حجي

 .521:محمود بوعياد

 .523:محمود بوعياد

 .599:محي الدين النووي
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 .61:محي الدين بن علي التميمي المراكشي
 .61،64:المهدي بن تومرت

 .62:ميخائيل أماري
 .10:المستعلي

 .12:محمد بن أفلح
 .15:محمد بن األشعث
 .11:ماكسن بن الخير

 .11:مزين بن عبد اهلل الوسياني
 .11:موسى زكريا المزاتي الدمريني

 .11:محمد بن الخير

 .521:محيى الدين أبو زكريا يحيى بن محمد المغراوي التونسي

 .19-12-90:مخلد بن كيداد

 .512:المسعودي

 .524:اهلل العجممصلح الدين الحسن بن عبد 
 .25:المطرز

 .521:معافى

 .13:المعز بن باديس

 .42:المقدسي

   .26: المقري
 .519-515:عبد العزيز بن علي بن يشيت الغرناطي

 .516:محمد عبد الوهاب بن محمد بن عبد القادر
 .511:محمد المنوني

 .511:محمد بن مخلوف 
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 .901:المقريزي

 .44:منذر بن سعيد

 .22:عامرالمنصور بن أبي 

 .532:موسى أبي عنان

 .531:موسى بن سعود الفقيه

 . 905:موسى بن علي

 -ن- 

 .20،26،503: ناصر الدين المشدالي

 . 522:ناصر الدين بن المني
 .32:الناصر الموحدي

   .44:النسائي

  .69:الناصر بن علناس 

 . 524:نجم الدين محمد بن جمال الدين بن عبد اهلل بن المحب الطبري
 .521:شالدين أبو الحسن علي بن محمد الحجار الفرانور 

 .520:نور الدين المقدسي

 . 522:نور الدين محمد بن الصائغ 
- - 

 .66:سابق بن سليمان بن الحراث بن دوناس المطماطي
 .66:سالم بن سليم المطماطي
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  .21: السعيد الموحدي
 .66:سليمان بن اسحاق المطماطي

 .12:السدراتي سفيان محبوب بن أبي عبد اهلل

 .24:سابور

 .535:سحنون

 .539:سحنون

 .541:السطي

 .513:سعادا

 .24:سعد بن أبي وقاص

 .533:سعد بن إسماعيل النصري 

 . 901:سعيد العقباني

   .46:السرقسطي

 .20:السيف الحنفي

 .522:سعيد بن إبراهيم بن علي 

 .511:السعيد بن أبي حمو

 .522:السعيد بن أبي حموا موسى الثاني

 .40:سليمان بن عبد الرحمن التلمساني

 .525:سليمان

 .904:السنوسي
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 .512:السهيلي

 .43:السهيلي

 .42:سيبويه
 .21:سعيد العقباني

 .21: السطي

 -ع-

 512:عبد الحميد حاجيات

 .522:عبد الرحمان الثالث

 .904:عبد الرحمن الثعالبي

 . 902:عبد الرحمن المجدولي

 .513:عبد الرحمن الهزميري

 .4:العزيزي

 31:علي بن أبي طالب
 49:علي بن مسعود الخزاعي

 .522:عبد الرحمن بن اإلمام

 .45-62-61-66-94-93-52-526-541-549-545:عبد الرحمن بن خلدون

 .22،25:عبد الرحمن بن خلدون
 .22،501:عثمان بن يغمراسن
 .26: عبد اهلل المجاصي

 .504، 21: عثمان بن عفان
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 .520-542-544:عبد العزيز المريني 

 .60،65:عبد الكريم بن ابراهيم النهشلي
 65:عمران بن سليمان المسيلي

 .69:العزيز باهلل
 .61:عبد الرحمن الناصر

 .902:عبد اهلل الفخار 

 .522-521:عبد اهلل بن عبد الواحد المجاصي البكاء

 .11:عبد اهلل بن محمد بن ميال بن يوسف اللواتي
 .13:الهواريعيسى بن حمدان المديوني 

 .33:عبد المؤمن بن علي 
 .34:عبد القادر الجيالني

 .34:علي بن أبي القاسم بن عبد الرحمن 
 .32:علي بن عبد الكريم التلمساني

 .32:عبد اهلل بن محمد بن علي الفهري
 .32:علي بن أبي القاسم التلمساني

 .41:علي بن محمد الحراني
 .41:علي بن خيرة الميورقي

 .522:محمدعبد اهلل بن 

 .563:عبد اهلل بن مسلم
 .563:عبد الرحمن الداخل

 .563:عبد الرحمن بن معاوية 

 .519:عبد اهلل محمد بن يوسف الثغري

 .539:عبد الملك بن حبيب
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 .61:عبد الملك بن موسى الوراق
 .61:عبد الملك بن الكردبوس

 .15:علي بن حمدون
 .12:عمرو ميمون بن جمودي

 .12:عاصم السدراتي

 .541:العبدوسي

 .59:عبيد اهلل بن الحبحاب
 .59:عبد الرحمن بن زياد بن أنعم

 .56:عبد اهلل بن إباض
 .51:عبد اهلل بن مسعود 

 .51:عبد اهلل بن عباس
 .19-15-12-12-51،52:عبد الرحمن بن رستم

 .12-12-52-51:عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم
 .51:عبد اهلل بن يزيد الفزاري

 . 524: عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة الكناني 
 .521:عز الدين أبو محمد الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي

 .523:عز الدين خالد بن عبد اهلل الطواشي

 .43:العزفي

 .92:عطية بن مخلد بن رباح المغربي

 .524:يعفيف الدين أبو محمد عبد اهلل بن أسعد اليافع 
 .523:الدين عبد اهلل المطريعفيف 

 . 524:عالء الدين القونوي، تقي الدين محمد األخنائي
 . 522:عالء الدين علي األيوبي
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 .  902:علي السطي

 .905:علي بن حسن

 .42:علي بن سعيد الخوالني
 20:علي بن محمد بن القطان
 .20:علي بن حسن بن القطان

 .21: علي بن موسى بن هارون

 .550:الخزاعيعلي بن محمد 

 .556،551،552:علي بن محمد الخزاعي
 .590،599:عقبة بن عامر الجهني

 .596:عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الحكم
 .592:علي بن عبد العزيز الجرجاني

 .569:عبد الرحمن بن يعقوب بن علي
 .561:عبد الرحمن الداخل

 .561:عبد اهلل بن مسلم المريني 
 .561:رينيعثمان بن أبي تجالء الم

 .  903:علي بن موسى اللخمي القرباقي

 .43:العماد األصبهاني

 .95:عماد الدين القرشي

 .24،500:عمر بن الخطاب

 . 522:عمر بن عبد العزيز بن عبد الرفيع
 .525:عمر بن عبد اهلل

 .529:عمر بن محمد بن عبد اهلل الباجي 
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 .26:عمران المشدالي
 .23،22:عمر بن عبد العزيز 

 .24:الملك بن مروانعبد 

 .24:عمرو بن العاص

 .24:عمير بن سعد 

 .522:عيسى بن اإلمام 

 .535:عيسى بن دينار

 -ف-

 .43:الفارابي

 .  522:فاطمة بنت محمد البكري
 .62:فاندريدن

 .32:فتح بن عبد اهلل أبو نصر المرادي

 .524:فخر الدين عثمان بن أبي بكر النويري المالكي 
 .41:الفخر الرازي

 .20-42:الفراء

 -ص-

 .61:صالح بن عبد الحليم اإليالني المصمودي

 . 512-25:الصولي

 . 522:صالح بن عبد العظيم العسقالني
 .41:الصميري

 -ق-
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 .42:قاسم بن ثابت

 .23:قاسم بن سعيد العقباني

 .46:القاسم بن محمد المهابي

 .541:القاضي ابن عبد السالم وأبي عبد اهلل الجياني

 .26:التميميالقاضي 

 90:القاضي النعمان
 .60:القزاز القيرواني

 .95:القائم

 .46،41،44،20:القاضي عياض

 .25:القالي

 .541:القباب

 .41:القزاز

 .41،43:القشيري

 .512:القضاعي

 .43:قطرب
 .43:قاسم بن ثابت السرقسطي

 .44:القضاعي

 . 901:القلصادي

 .31:القلصادي

 .902:القوري 
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 -ر-

 .563:الرازي

 .46:الرشاطي

 .93،94،92،92،10:الرقيق القيرواني

 -ش-

 .62:شاربونو

 .521:شرف الدين ابن محرز األخميمي

 .523:شرف الدين أبو عبد اهلل عيسى بن عبد اهلل الحجبي المكي
 .524:شرف الدين خضر بن عبد الرحمن العجمي

 . 524:شرف الدين عيسى بن محمد بن أبي بكر بن أيوب 
  .43:عبد اهلل الطبريالشريف أحمد بن 

 .20-21:الشمس األصبهاني

 .522:أحمد الفاربي شمس الدين األسواني، 
 .599:شمس الدين الذهبي

 . 523:شمس الدين السخاوي

 .520:شمس الدين بن جابر الوادي آشي  

 .520:شمس الدين بن مسلم

 .522:شمس الدين بن مسلم 
 
 . 522:شمس الدين محمد بن القماح 
 .522:محمد بن جابر الوادي آشيشمس الدين  
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  شمس الدين محمود األصبهاني:522. 
 .522:الشمس بن عدال 

  الشهاب البوشي المالكي:522.
  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر الزبيري المصري:522.

 شهاب الدين أحمد بن الحرازي اليمني :524.
 .523:شهاب الدين أحمد بن عبد اهلل المعيشي 

 .521:الدين أحمد بن محمد الصنعانيشهاب 

 .511:شهاب الدين األبشيهي

 .41:شهاب الدين القرافي

  .522:الشهابي الحنبلي 

 .42:الشيرازي

 -ت-

 .522:تاج الدين أبو عبد اهلل بن أحمد بن ثعلب المصري 
 . 522:تاج الدين علي التبريزي 

 .31:تاشفين بن تينغمر

 .44:الترمذي

 .522:تقي الدين السبكي 
 .901:تقي الدين الشمني

 .24،22:تقي الدين بن تيمية 

 42-41:التلمساني

 .92:تميم بن المعز
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 .21،24:التنبكتي

 .561 -501 -506 -509 -505 -26 -29-25-21-26: التنسي

 .94،64:التيجاني

 -ث-

 .42-41:الثعالبي

 .42:ثعلب

 -خ-
 .46:الخطابي 

 .15:خلف بن السمح

 . 521:خلوف

 .41:خليفة بن خياط

 . 511- 41:الخطيب البغدادي

 .42:الخليل ابن احمد الفراهيدي
 .42،20:الخطابي
 .42:الخشني

 .22:خاقان

 -ذ-
 .20:الذهلي

 4:ذي الرمة

 -ظ-
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  .15:الظافر باهلل

 .511-509:الظاهر برقوق

 -غ-

 . 525-520:الغني باهلل

  .62-64: الغبريني

 .533:الغني باهلل محمد بن يوسف بن األحمر 

 :فهر  األماكن

- أ-

 .531:أدلة

 .525-522-525-520-32:اإلسكندرية

 .549-34:إشبيلية

 .63-96:أشير

 .36:أغمات

-19-62-65-60-92-92-94-93-91-96-99-51-56-59-55-50:إفريقية
12-10-39-512-542-529-526. 

-40-32-32-34-33-31-12-10-63-61-61-65-92-92-94-93:األندلس
49-20-561-519-532-545-549-520-526. 

- ب-

 .12:باغاي
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 .522-529-520-543-546-516-516-563-503-21-62-62-91:بجاية

 .503:برشك

 .903-32:بسطة

 .543:بسكرة

 .96:البصرة المغربية

 .92:بلنسية

 .901-522-520-504-29:بيت المقدس

- ت-

 .563:تدلس

 .31:تسالة

-26-29-25-40-32-32-34-33-31-31-36-39-62-63-66-69:تلمسان
21-21-23-24-20-25-29-26-505-501-503-504-502-502-556-

590-565-561-561-563-562-562-511-511-513-519-516-514-
512-533-534-532-541-543-544-542-520-526-521-521-522-
521-524-522-522-900-059-901-901-903-904. 

 .19:تمولست

 .521-521-561-20-31-96:تنس

-529-525-543-541-541-546-545-561-561-20-16-95-59:تونس
522-525-901. 

 .10-19-96-52-54-51:تيهرت
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- ج-

 .10:جبل نفوسة

 .14:جربة

 .520-510-563-561-506-62:الجزائر

 .92:جيان

- ح-

 .901-512:الحجاز

 .545:حضرموت

- د-

 .522-520-92:دمشق

-  -

 .541-549-29-32:سبتة

 .10-96:سجلماسة

 .11-64-63:سدراتة

 .520-12-40:سال

 .512:السوس األقصى

- ش-

 .901-905-520:الشام

 .33:شريش
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 .31:الشلف

- ص-

 .65-60-92:صقلية

 .45:الصين

- ط-

 .522-520-15-10-14-11-51:طرابلس

 .69:طليطلة

 .512:طنجة

- ع-

 .905-543:العراق

- غ-

 .903-525-520-520-541-531-29:غرناطة

- ف-

-543-541-540-532-531-500-26-21-40-32-34-31-36-61:فاس
542-520-526-521-520-525-903. 

- ق-

 .901-525-524-525-520-599:القاهرة

 .525-590:القرافة

 .63:قرطبة
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 .16:قسطيلية

 .525-529-516-563:قسنطينة

 .11:قنطرارة

 .525-521-19-65-60-92-95-53-51:القيروان

- م-

 .60-92:مازر

 .520-541:مالقة

 .15-65-60:المحمدية

 .561:المدية

 .903-521:المدينة المنورة

 .21-34:مراكش

 .545-15-60:المسيلة

 .543-596-10-65-92-91-50:مصر

 .903-526-542-549-522-502:المغرب األدنى

 .526-529-542-541-125-502-22-24-32-62:المغرب األقصى

-11-19-62-64-61-61-66-69-92-92-91-52-56-50:المغرب األوسط
16-12-36-31-49-22-501-502-561-529-526-522-905. 

 .521:مقرة

 .903-523-521-20:مكة
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 .541:مكناس

 .561:مليانة

 .94:المهدية

 .20:مورسية

- ن-

 .541-516:ندرومة

 . 96:نكور

- و-

 .11-19-64:وادي ريغ

 .19:ميزاب وادي

 .14-13-11-10-11-11-19-64-63-54:ورجالن

 .903-542-510-563-21-31-96:وهران

- ي-

 .545:اليمن
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 القرآن الكريم

 :المصادر-1

 :المصادر المخطوطة-أ

 ، 5929رقم ك ابن صعد،النجم الثاقب فيما ألولياء اهلل من مفاخر المناقب،نسخة -5
 .الخزانة العامة بالرباط

 

 :المطبوعة المصادر-ب

، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق موفق الدين أبي العباس أحمد بن أبي أصيبعةا-9
 .س. نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، د

أبي الحسن علي بن عبد اهلل، األنيس المطرب بروض القرطاس  بن أبي زرع الفاسيا -6
 .5249دار المنصور للطباعة والوراقة،الرباط،،في ذكر ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

ابن اسحاق النديم المعروف بإسحاق ابن أبي يعقوب الوراق ، الفهرست في أخبار العلماء -1
رضا تجدد دار إحياء التراث  ،كتبهم  ، تحقيقالمصنفين من القدماء و المحدثين في أسماء 

 . 5ج ،(ب ت)العربي بيروت

تحقيق إبراهيم  ، التكملة لكتاب الصلة،أبي عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي بارابن األ-1
دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر و التوريع باالشتراك مع دار الكتاب المصري  األبياري،

 .5222مصر ، لبنان 

 .، تحقيق عبد السالم الهراس، دار الفكر، بيروت6، التكملة لكتاب الصلة، ج(        )-3

مكتبة  ،هاني سالمة ليق،وتع قيقوتح ديمتق، تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان، بن األحمرا-4
 .9005،القاهرة  ،الثقافة الدينية

، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ، تحقيق محمد عبد اهلل عنان،  ابن الخطيب لسان الدين-2
 .  5،ج 5241، 9ط مكتبة الخانجي، القاهرة،
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مكتبة ،اإلحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد اهلل عنان، )                    (-2
 .  5ج 5244الخانجي،القاهرة 

بحاز و محمد ناصر،دار الغرب  ،أخبار األئمة الرستميين،تحقيق إبراهيمابن الصغير-50
 . 5223اإلسالمي بيروت،لبنان

، درة الحجال في أسماء الرجال، المكناسي أبي العباس أحمد بن محمد ابن القاضي-55
 .5ج س،. تحقيق محمد األحمدي أبو النور، دار التراث، تونس، د

فاس،دار ، جذوة اإلقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة )                (59
 .5246المنصور،الرباط، 

نظم الجمان فيما سلف من أخبار  أبي محمد حسن بن علي، المراكشي ابن القطان-56
  .5220تحقيق محمود علي مكي،دار الغرب اإلسالمي بيروت  ،الزمان

مجمع اآلداب في معجم األلقاب، تحقيق محمد الكاظم، مؤسسة  ابن القوطي الشيباني،-51
 .6هد، مج 5153ووزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، طهران، الطباعة والنشر 

، تحفة النظار في غرائب األمصار راهيممحمد بن عبد اهلل بن محمد بن اب ابن بطوطة-51
 .5224وعجائب األسفار، تحقيق محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، 

الدرر الكامنة في أعيان المائة  ،شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقالني-53
 .9،ج5260تصحيح سالم الكرنكوي األلماني،دائرة المعارف،حيدر أباد،الثامنة، ،

، أخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم،تحقيق و دراسة عبد الحليم عويس و ابن حماد-54
 .د ت ،مصر التهامي نقرة،دار الصحوة للنشر،

عبد  قيقالرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تح، بغية أبو زكريا يحيى بن خلدونا-52
 .9055، 9و5،جالحميد حاجيات،عالم المعرفة، الجزائر

 ، رحلة ابن خلدون،تقديم نوري الجراح،دار الكتب ابن خلدون عبد الرحمن -52
 .  9001العلمية،بيروت،
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،العمران،تحقيق خليل شحاذة،دار الفكر  )                       (-90
 . 9001لعربي،بيروت،لبنان،ا

تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد،الدار  المقدمة، ،)                       (-95
 .9003الذهبية،القاهرة،

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ،)                       (-99
 . 3،ج9000لبنان، بيروت،مراجعة خليل شحادة،  ،ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ، أبي العباس شمس الدين بن أحمد ابن خلكان-96
 . 9و5ج، 5232لبنان، بيروت، إحسان عباس ،دار صادر ،:،تحقيق

عباس، ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ، تحقيق إحسان )                      (91
 .5،5242دار صادر، بيروت، ج

أبي القاسم ، الشهب الالمعة في السياسة النافعة، تحقيق علي  ابن رضوان المالقي-91
 . 5221سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء، 

تحقيق عبد الهادي التازي، ،دار الغرب ابن صاحب الصالة عبد الملك،المن باإلمامة، -93
  .  5224لبنان ،6ط، اإلسالمي، بيروت

 لكتابي الموصول والصلة ، الذيل و التكملةأبي عبد اهلل محمد  ابن عبد الملك المراكشي-94
 .1س،ج.،دتحقيق إحسان عباس، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،

، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق ابراهيم بن علي ابن فرحون-92
 .9س، ج. يق محمد األحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، دوتعل

، الفارسية في مبادل الدولة أبو العباس أحمد بن حسين  ابن قنفذ القسنطيني-92
الحفصية،تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر، عبد المجيد التركي، الدار التونسية 

 .5232للنشر،تونس،
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البداية والنهاية، تحقيق وتوثيق صدقي جميل العطار،  ،أبي الفداء الدمشقي ابن كثير-60
 .4ج،9002بيروت، دار الفكر،

، البستان في ذكر األولياء والعلماء أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن أحمد ابن مريم-65
 .5202نشره ابن أبي شنب،المطبعة الثعالبية،الجزائر، بتلمسان،

اء افريقية و تونس،تحقيق علي الشابي أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم،طبقات علم-69
-و نعيم حسن الباقي  الشركة التونسية للنشر،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر

 .م5221تونس

 .ه 5942واسطة السلوك في سياسة الملوك،المطبعة التونسية،، ثانيأبو حمو موسى ال-66

اسماعيل العربي مطبعة أبو زكرياء يحي ابن أبي بكر ، سير األئمة وأخبارهم ،تحقيق -61
 .م5242/ه5622أحمد زبانة،نشر المكتبة الوطنية الجزائر 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال،تحقيق بشار عواد  جمال الدين ، أبي الحاج يوسف-61
 .  1،مج 5222مؤسسة الرسالة بيروت،

الثقافة الدينية، ، نزهة المشتاق في إختراق اآلفاق، مكتبة أبو عبد اهلل الشريف اإلدريسي-63
 .9009القاهرة، 

مفاخر البربر،تحقيق الدكتور عبد القادر  ،يم لصالح بن عبد الح اإليالني المصمودي-64
 .  9001،الطبعة األولى،الرباط دار أبي رقراق للطباعة و النشر بوباية،

لألبحاث تحقيق محمد يعلى،المجلس األعلى  األنساب،، )                         (-62
  .، تالعلمية و الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي،إسبانيا،د

البرادي أبو القاسم بن إبراهيم،الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات ألبي -62
 .   5220العباس الدرجيني ،طبعة حجرية،القاهرة 

دار الكتاب اإلسالمي، ، المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب، أبو عبيد البكري-10
 .س. القاهرة، د
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روضة النسرين  في التعريف باألشياخ األربعة  ،محمد التلمساني األنصاري بن صعد-15
 .9002الجزائر،المعرفة، عالم تحقيق يحيى بوعزيز، المتأخرين،

الهرامة، ، تحقيق عبد الحميد عبد اهلل  أحمد بابا ، نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج التنبكتي-19
 . 5222منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، 

نظم  مقتطف من كتاب-تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ،محمد بن عبد اهلل  التنسي-16
تحقيق محمود بوعياد،المؤسسة الوطنية  ،-الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان

 . 5221للكتاب،الجزائر،

 من كتاب نظم الدرر والعقيان مقتطف-ريخ دولة األدارسة، تا)                     ( -11
 . 9055عبد الحميد حاجيات، عالم المعرفة،الجزائر،قيق،، تحفي بيان شرف بني زيان

،جذوة المقتبس في ذكر والة  الحميدي محمد بن فتوح بن عبد اهلل أبو عبد اهلل-11
ب اإلسالمي، بيروت، األندلس،تحقيق بشار عواد معروف و محمد بشار عواد،دار الغر 

 .س.، دلبنان

إحسان  قيق، الروض المعطار في خبر األقطار، تحمحمد بن عبد المنعم  الحميري-13
 .5221، 9عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط

دار  تحقيق محمد حجي، ،صلة الخلف بموصول السلف، محمد بن سليمان الروداني-14
 . 5222، 5الغرب اإلسالمي،بيروت،ط

 قيقتح ،تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية  ، أبي عبد اهلل محمد بن ابراهيم الزركشي-12
 .9009،تونس  ،المكتبة العتيقة  ،محمد ماضوي ليق،وتع

جغرافية، تحقيق محمد حاج صدوق، ال، كتاب أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الزهري-12
 .س. مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د

، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ  بن عسكرمحمد  الشفشاوني-10
 . 5244تحقيق محمد حجي، دار المغرب،  القرن العاشر،
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 ، كتاب السير،تحقيق أحمد بن سعود السيابي،أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي-15
 .9، ج5229وزارة التراث القومي و الثقافة عمان

 قيقتح، األدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية ،محمد بن أحمد بن  الشماع-19
 . 5221،ليبيا ،الدار العربية للكتاب ،الطاهر بن محمد المعموري ديموتق

محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد ، تحفة الناظر وغنية الذاكر لحفظ الشعائر  العقباني-16
 .س.،دمشقوتغيير  المناكر، تحقيق علي الشنوفي، المعهد الفرنسي،د

حمد ، شذرات  الذهب في أبن   الحي شهاب الدين أبو الفالح عبد العماد الحنبلي-11
، 5دار ابن كثير، ط عبد القادر األرناؤوط ومحمد األرناؤوط ، تحقيق أخبار من ذهب ،

 .3،مم5226بيروت ، لبنان،

 لسابعة ببجاية،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة اأبو العباس،  الغبريني-11
 .5240تحقيق رابح بونار،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر 

، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، )                (-13
 . 5242، 9تحقيق وتعليق عادل نويهض، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

مكتبة الثقافة  ،علي عمر قيقتح ،توشيح الديباج وحلية اإلبتهاج ،بدر الدين القرافي-14
 .9001،القاهرة ،الدينية

دار الغرب  عماد الدين عيون األخبار وفنون اآلثار،تحقيق محمد اليعالوي، القرشي-12
 . 5221اإلسالمي بيروت 

محمد أبو األجفان،  قيقوتح سة، رحلة القلصادي، دراأبي الحسن علي  القلصادي-12
 .5242الشركة التونسية للتوزيع، تونس،

 .1ج،5251، صبح األعشى،المطبعة األميرية،القاهرة،أبي العباس أحمد القلقشندي-30

الشيخ سالم بن يعقوب و فيرنر  لواب بن سالم ، كتاب بدء اإلسالم وشرائع الدين،-35
 .ت.ت،د،دار صادر بيرو شفارتس
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من مسائل الطهارة حتى -الدرر المكنونة في نوازل مازونة يحيى ،المازوني أبو زكريا -35
 ،منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ، قيق ماحي قندوزتح مسائل العقيقة،

 . 5ج ،9059،الجزائر

المسند الصحيح الحسن في موثر ومحاسن موالنا أبي  ،محمد إبن مرزوق التلمساني-39
 .9055،الجزائر ،موفم للنشر ،اماريا خيسوس بيغير  قيقتح ،الحسن

تحقيق سلوى الزاهري،منشورات وزارة المناقب المرزوقية،، )                         (-36
 .9002األوقاف والشؤون اإلسالمية،المملكة المغربية،

، البيان المغرب في أخبار األندلس المغرب ،تحقيق إحسان  ابن عذارىي المراكش-31
 .  1ج، 5226، 6عباس، دار الثقافة، بيروت، ط

تحقيق ليفي  ، البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب،)                     (-31
 . 6،ج 9002، 5، طبيروت دار الكتب العلمية، كوالن،.س.بروفنسال و ج

الدين محمد بن أحمد ، التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار جمال  المطري-33
 . 9001الهجرة،تحقيق سليمان الرحيلي، دار الملك عبد العزيز،الرياض،

من غصن األندلس الرطيب،تحقيق  ،نفح الطيبالتلمساني أحمد بن محمد  المقري-34
 .1،ج5232إحسان عباس،دار صادر بيروت،

عجائب األمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، دار  مؤلف مجهول، اإلستبصار في-32
 . س. الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د

مجهول، جغرافية وتاريخ األندلس، تحقيق عبد القادر بوباية، مؤسسة البالع، مؤلف -32
 .9056الجزائر، 

عالم  تحقيق عبد الحميد حاجيات، زهر البستان في دولة بني زيان، مجهول،مؤلف -40
 .9055المعرفة،الجزائر،
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مجهول،الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار و عبد  مؤلف-45
 .  5،5242طالقادر زمامة، دار الرشاد الحديثة ،  الدار البيضاء، 

،نهاية األرب في فنون األدب،تحقيق حسين شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري-49
 .91ج 5226العربية القاهرة،نصار، المكتبة 

تحقيق و  ، أبي الربيع سليمان بن عبد السالم بن حسان ، سير الوسياني الوسياني-46
 9002دراسة بوعصبانة عمر بن لقمان حمو سليمان،وزارة الثقافة و التراث مسقط،عمان،

 . 9، ج ،الطبعة األولى
ب عن فتاوى أهل افريقية المعيار المعرب والجامع المغر  أبو العباس ، الونشريسي-41

 . 2ج،9055،الجزائر  ،عالم المعرفة ،محمد عثمان قيقتح ،والمغرب

، الوفيات،تحقيق محمد بن يوسف القاضي، عالم المعرفة، )                  (-41
 .9055الجزائر،

إحسان عباس،دار ،تحقيق معجم األدباء، ، ، شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت الحموي-43
 .  5،جم5226لبنان، اإلسالمي ، بيروت، الغرب

 . 5،ج5244دار صادر، بيروت،  ، ن، معجم البلدا)                  (-44

 :المراجع-1

 :باللغة العربية-أ

، 9محمد ، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط أبو زهرة-42
5219 . 

في الغرب اإلسالمي، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار محمود ، الفكر التاريخي  إسماعيل-42
 . (ت.د)البيضاء ، 

 ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،التربية والتعليم في اإلسالم ، محمد أسعد أطلس-20
 . 9051،القاهرة
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معجم أعالم اإلباضية، مراجعة محمد ناصر،دار الغرب  محمد ، بابا عمي-25
 . 9000بيروت،،  9طاإلسالمي،

،دراسة في األوضاع ( م202-444-ه923-530)إبراهيم ، الدولة الرستمية بحاز-29
 .   م9050-ه5165 ،6،طاالقتصادية و الحياة الفكرية،منشورات ألفا،الجزائر

السيد يعقوب بكر ورمضان عبد :،ترجمة3تاريخ األدب العربي،ج كارل ، بروكلمان-26
 . مد5226،القاهرة مصر،9التواب،دار المعارف،ط

 .  9001،الجزائر ،دار األلمعية ،الدولة الزيانية في عهد يغمراسن ،خالد  بلعربي-12

، تلمسان من الفتح اإلسالمي إلى قيام الدولة الزيانية، دار األلمعية،  )         (-21
 .  9055الجزائر، 

الوطنية دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب اإلسالمي، المؤسسة  محمد ، بن عميرة-23
 . 5221للكتاب، الجزائر، 

بوباية  عبد القادر ، المؤنس في مصادر من تاريخ المغرب و األندلس،دار كوكبة -24
 . م9055/ه5169العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،الطبعة األولى،

الطاهر ، التصوف في الجزائر خالل القرنين السادس والسابع هجريين،  بونابي-22
 . 9001دار الهدى، الجزائر،  ميالديين، 56و59

نافع بن حماد ،الموسوعة الميسرة في األديان و المذاهب و األحزاب المعاصرة،  الجهني-22
 . ه5191دار الندوة العالمية للطباعة و النشر و التوزيع،المجلد األول،الرياض السعودية

لمعرفة، الجزائر، ، أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره، عالم اعبد الحميد  حاجيات-20
9055  . 

، دراسات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلمسان والمغرب  )                 (-25
 .  5ج ،9055اإلسالمي، عالم المعرفة، الجزائر، 
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عبد الحميد و آخرون،الجزائر في التاريخ،العهد اإلسالمي من الفتح إلى بداية  حاجيات-29
 . 5221الوطنية للكتابالعهد العثماني المؤسسة 

حسن ، مجمل تاريخ األدب التونسي من فجر الفتح العربي الفريقية  حسني عبد الوهاب-26
 . (د ت)إلى العصر الوسيط الحاضر،مكتبة المنار تونس،

الحفناوي أبي القاسم ، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانة، الجزائر،  -21
5203 . 

جسور للنشر  ،فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية ،صابرة  خطيف-21
 . 5،9055،طالجزائر,والتوزيع

دراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي،دار المدار .عبد الواحد ذنون طه-23
 .  9001اللبناني،بيروت،

الهادي ،الدولة الصنهاجية،تاريخ افريقية في عهد بني زيري من  روجي ادريس-24
لى العربية حمادي الساحلي،دار الغرب اإلسالمي،الطبعة م،نقله إ59إلى القرن50القرن

 .  5،ج5229األولى

 .5ج،9009، 51، األعالم ، دار العلم للماليين، بيروت، ط خير الدين الزركلي-22

أبو القاسم ،الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا و بحرا،تحقيق عبد الكريم  الزياني-22
 .5234المحمدية،الرباط الفياللي،مطبعة فضالة 

في العصر اإلسالمي،مؤسسة شباب  ، تاريخ المغرب الكبير السيد عبد العزيز سالم-500
 . ت.د،الجامعة

،التاريخ و المؤرخون العرب،دار النهضة  )                  (-505
 .  5225العربية،بيروت،

لخالفة إسماعيل ،القاضي النعمان و جهوده في إرساء دعائم ا سامعي-509
 . ،الطبعة األولى 9050،عمان منشورات مركز الكتاب األكاديميالفاطمية،
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( دراسة في المناهج والمصادر)،علم التاريخ عند العرب والمسلمين )              ( -506
  ،المطبوعات البيداغوجية

 5أبو القاسم ، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب اإلسالمي،بيروت، ط سعد اهلل-501
 . 5ج،5222،

خير اهلل ، موسوعة الوراقة والوراقين، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت،  سعيد-501
 . 5ج،9055

ناصر الدين ،من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب اإلسالمي،دار الغرب  سعيدوني-503
 . 5222اإلسالمي،بيروت،الطبعة األولى،

العصور، المؤسسة الوطنية للكتاب، محمد بن عمرو ، تلمسان عبر  الطمار-504
 . 5221الجزائر،

يسرى ، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر  عبد الغني عبد اهلل-502
 .  مد5225، بيروت، لبنان، 5الهجري، دار الكتب العلمية، ط

المؤسسة ،جودت ، العالقات الخارجية للدولة الرستمية ، الجزائر عبد الكريم يوسف -502
 . الوطنية للكتاب

تونس و أولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية، مركز النشر ، هشام عبيد -550
 . 9003الجامعي،تونس

،دولة بني حماد ملوك القلعة و بجاية،الشركة الوطنية للنشر و إسماعيل  العربي-555
 . 5220التوزيع،الجزائر

مدين شعيب التلمساني، دار األمة، محمد الطاهر ، العالم الرباني أبو  عالوي-559
 . 9055الجزائر، 

دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر و الغرب اإلسالمي،ديوان  عالوة ، عمارة-556
 .   9002المطبوعات الجامعية،الجزائر

 . 9و5ج،9004عبد العزيز ، تلمسان في العهد الزياني، موفم للنشر، الجزائر،  فياللي-551
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 . 5221،، مدينة قسنطينة في العصر الوسيط، دار البعث، قسنطينة (   )           -551

 ،جسور للنشر والتوزيع ،التعليم بتلمسان في العهد الزياني ، عبد الجليل قريان-553
 . 9055،الجزائر

،الطبعة 5226مناهج التاريخ اإلسالمي و مدارسه، دار الوعي،الجزائر بشار ، قويدر-554
 . األولى
محمد عبد الحي ، نظم الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية، تحقيق عبد  الكتاني-552

 . 5س، ج.، د9اهلل خالدي، دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت،ط

، الطبعة 5عبد اهلل ،النبوع المغربي في األدب العربي،دار الكتاب اللبناني، ج كنون-552
 .5235الثانية،لبنان

 . مد9051-9056ة اإلسالمية ،الجزائر،لكلية اآلداب والحضار -590

ليفتسكي تاديوس،المؤرخون اإلباضيون و كتاب السير و الرواة اإلباضيون الوهبيون -595
في شمال إفريقيا من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر الميالدي،ترجمة ماهر جرار و 

 .9004ريما جرار،مؤسسة تاولت الثقافية 

مؤرخين المغاربة في الكتابة التاريخية، دار االتحاد منهج ال محمد ، المنسي-599
 . 5221 ،5طالقاهرة،
 . 9000، 9حسين ، معالم تاريخ المغرب واألندلس، دار الرشاد، القاهرة، ط مؤنس

 .   5226، 6معجم أعالم الجزائر،مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت،ط، عادل  نويهض -596

 . 5245،معجم أعالم الجزائر،المكتب التجاري بيروت، )            (-591

 :باللغة الفرنسية-ب

-591Bouali sid ahmed، les deux grands siège  de Tlemcen،E.N.A.L 
Alger1984. 
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-593William Marçais, un siècle de recherche sur le passé de 
l'Afrique du nord, histoire et historiens de l'Algérie,Collection du 
Centenaire de l'Algérie, paris1931. 

 :المقاالت والدوريات -ج

خالل العهد  بلعربي خالد، مساهمة الجالية األندلسية في الحركة العلمية بتلمسان-594
 .9051،جامعة بشار،6الزياني، مجلة الدراسات الصحراوية،عدد

منهج الكتابة التاريخية عند مؤرخي المغرب اإلسالمي في العصر  ،)          (-592
،   9003لعدد العاشر،مارسمجلة اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، االوسيط، 

 .جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

عبد القادر ، مدينة وهران كحاضرة علمية من خالل كتاب البستان إلبن مريم  بوباية-592
، جامعة 5،عددالمجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطيةالمليتي المديوني، 

 .9051 سيدي بلعباس،

 . 5242،الجزائر ،93 ددع،مجلة األصالة ،جولة عبر مساجد تلمسان،رشيد  بورويبة-560

بوقرط الطيب، أدب الرحلة بين محوري التموقع والتوقع من منظور النقد األدبي، قراءة -565
 .9054، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 3، عددمجلة تاريخ العلومفي اإلشكاالت واآلفاق، 

مجلة رابح ، أبو بكر محمد بن داود كاتب يغمراسن بن زيان بتلمسان،  بونار-569
 . 5245 جزائر،ال ،أوت،6دد، عاألصالة

المجلة هادي ، دور المكتبات في نشر العلوم في تلمسان في العهد الزياني،  جلول-566
 . 9051، جامعة سيدي بلعباس،9، عددالجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية

، العالقات السياسية و االقتصادية بين افريقية و المغرب األوسط الحبيب الجنحاني-561
،وزارة الشؤون ضمن أعمال ملتقى الفكر اإلسالميمابين القرنين الثاني و الخامس الهجريين ، 

 .9م،ج5242الدينية الجزائر 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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،منشورات مؤمنون بال ،مجلة يتفكرونعبد السالم ، الكتابة في العهد الفاطمي شرماط-561
 . 9056،السنة59للدراسات و األبحاث،الرباط، العدد حدود

، ،مجلة البعثنشأة التدوين التاريخي في المغرب اإلسالمي محمد ، شكيران-563
 . 9051السنة 2، العدد64المجلد

، 90، عدد مجلة عصورمحمد الناصر ، القاضي النعمان المؤرخ الداعي،  الصديقي-564
 . ، جامعة وهران9056

مجلة التاريخ ،ابن شدكاد الصنهاجيك جامع أخبار المغرب الوسيطعالوة ،عمارة -562
 . م9009/ه  5199، السنة95، العددالعربي

مجلة التاريخ الرقيق القيرواني وبلورة الفكر التاريخي ببالد المغرب،، )         (-562
 .  91،9006العدد ،العربي 

دورية محمد رشيد ، أثر التجارة والرحلة في تطور المعرفة الجغرافية عند العرب،  الفيل-510
 . 5242الكويت، ، 2عدد ،قسم الجغرافيا

،قسنطينة د  مجلة األصالةوداد ، ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية ،  القاضي-515
 .  م5244، ماي 11مطبعة البعث، العدد : الجزائر 

، 99،عدددورية كانالعلمية ودورها في إثراء المجال العلمي، زكري ، الرحلة المعة-519
9056 . 

قدور ، جوانب من التاريخ االجتماعي و االقتصادي لمدينة تاهرت من خالل  وهراني-516
، سنة 90، العدد01، المجلد  مجلة ثقافتنا للدراسات و البحوثكتاب ابن الصغير المالكي ، 

 .  م9050/ هد 5165

 :والملتقياتالندوات  -د

مقال منشور ،منهجية ابن حماد في كتابة تاريخ الشيعة ببالد المغرب، بشار قويدر-511
مدينة قلعة بني حماد،ألف سنة من التأسيس "ضمن أعمال الملتقى الدولي حول
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، كلية اآلداب والعلوم 9004أبريل55-50-2م،أيام5004/9004-م622/5194
 . اإلنسانية،جامعة المسيلة،قسم التاريخ

، مقال  منشور " جوانب من إسهامات القلعة في الثقافة اإلسالمية" توفيق مزاري، -511
ضمن أعمال الملتقى الوطني األول حول الدولة المركزية في قلعة بني حماد  اإلشعاع 

 .دم9056،ديسمبر 6،جامعة المسيلة ،ع حوليات اآلداب واللغاتمد ،9001الفكري والثقافي 
زيدور،التاريخ و المؤرخون في وارجالن االباضية على عهد الموحدين،أبو حميد -513

مقال منشور  1-6يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجالني انموذجا،مجلة عصور الجديدة، العدد
ضمن أعمال الندوة العلمية حول التاريخ و المؤرخين الجزائريين،منشورات مخبر البحث 

 .9059-9055-تاريخ الجزائر-التاريخي

، مساهمة علماء القلعة في الحياة الفكرية ببجاية خالل عبيد بوداود-514
مدينة قلعة بني حماد،ألف "أعمال الملتقى الدولي حولم،مقال منشور ضمن 56/ه4القرن

،كلية اآلداب 9004أبريل55-50-2م،أيام5004/9004-م622/5194سنة من التأسيس 
 .والعلوم اإلنسانية،جامعة المسيلة،قسم التاريخ

الفقيه والسياسة في الغرب اإلسالمي رصيد التاريخ " لخضر بولطيف،مقال-512
،ضمن أعمال الملتقى الوطني األول حول الدولة المركزية في قلعة بني " وخصوصية التجربة

،جامعة المسيلة  حوليات اآلداب واللغاتمد ،9001حماد  اإلشعاع الفكري والثقافي 
 . دم9056،ديسمبر 6،العدد

 :األطروحات-ه

الحياة الثقافية و األدبية بالمغرب األوسط حتى نهاية القرن الخامس محمد ، حدادنإ-512
-9001،قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة الجزائر،( مرقونة)أطروحة دكتوراه الهجري،

9003. 

 ھ50م إلى القرن 56/ھ4بيوتات العلماء بتلمسان من القرن نصر الدين ،  بن داود-510
كلية العلوم ( مرقونة)،في التاريخ الوسيط دكتوراهال مقدمة لنيل شهادة ، أطروحةم53/

 . 9050تلمسان،  أبو بكر بلقايد، جامعة اإلنسانية واإلجتماعية،
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، تطور العلوم بالمغرب األوسط خالل القرنين الثامن والتاسع هجريينمحمد ،  بوشقيف-515
، كلية العلوم اإلنسانية (مرقونة)التاريخ الوسيط في دكتوراه مقدمة لنيل شهادة  أطروحة

 . 9055تلمسان،  أبي بكر بلقايد، ، جامعةوالعلوم اإلجتماعية

أنموذج الزمان في "الخطاب الشعري المغربي من خالل كتاب بوديسة ،  بولنوار-519
قسم اللغة العربية و آدابها ،كلية اآلداب و العلوم ( مرقونة)رسالة ماجستير  "شعراء القيروان

 . 9002-9002اإلنسانية،جامعة الحاج لخضر باتنة 

االتجاهات المذهبية و دورها في التطور الثقافي بالمغرب األوسط مابين سايح ، دين-516
في التاريخ  دكتوراهال مقدمة لنيل شهادة ، أطروحةالقرنين الثالث و السادس الهجريين

قسم العلوم اإلنسانية،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، جامعة ( مرقونة)اإلسالمي الوسيط
 . 9053-9051سيدي بلعباس،السنة الجامعية 

، رسالة ماجستير ،إنتاج و انتقال المعارف التاريخية في المغرب األوسطآسيا  ساحلي-511
،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية،جامعة األمير عبد القادر   (مرقونة)في التاريخ الوسيط   

 . (م9002-9004/ه5192-5192)للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة، السنة الجامعية

الكتابة التاريخية في بالد المغرب في القرنين الرابع و محمد عبد الكريم ،  شكيران-511
سالة ماجستير في التاريخ ، ر العاشر و الحادي عشر الميالديين/الخامس الهجريين

،كلية البنات لألداب و العلوم و التربية،قسم التاريخ ،جامعة عين شمس، ( مرقونة)اإلسالمي،
 . م9050-ه5165القاهرة،

، دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة عامر أحمد  عبد اهلل حسن-513
، جامعة نلبلس، فلسطين، (مرقونة)ماجستير، مذكرة األندلسية والممالك النصرانية في إسبانيا

9006 . 

 رسالة لنيل درجة ،الحياة الثقافية بالمغرب األوسط في عهد بني زيانلخضر ،  عبدلي-514
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم ، (مرقونة)في التاريخ اإلسالمي الوسيط  دكتوراه دولة

 .0019، أبي بكر بلقايد،تلمسانجامعة اإلجتماعية، 
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لنيل شهادة الماجستير في ،المغرب األوسط في عهد الموحدين،رسالة  علي  عشي-512
كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية و اإلسالمية جامعة الحاج  (مرقونة) التاريخ الوسيط،

 . م9059-9055/ه5161-5166لخضر باتنة

-3)القرنين  مؤرخو اإلباضية في بالد المغرب اإلسالمي في ، لزرويل صالح-131
رسالة ماجستير في -دراسة مقارنة -الوارجالني والبغطوري أنموذجا  ( م11-11/هل6

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية،جامعة غرداية،  السنة ، (مرقونة)التاريخ الوسيط
 .9051-9051الجامعية 

حتى مسائل مسائل الطهارة تحقيق الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ماحي قندوز ، -530
 ،(مرقونة)،في العلوم اإلسالمية دكتوراهمقدمة لنيل شهادة ال، أطروحة الضحايا والعقيقة

 .9055جامعة وهران، 
-161Allaoua Amara, pouvoir, économie et société dans le Maghreb 

Hammadide(395/1007-547/1052) ,thèse de doctorat, Université Paris 

1 panthéon-sorbonne2002,vol1. 
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 :فهر  الموضوعات

 الشكر واإلهداء

 .ح-أ:...................................................................................... المقدمة

القرن السابع هجري الثالث عشر حركة التاليف التاريخي في المغرب األوسط قبل : الفصل األول
ميالدي 

.............................................................................................1-56. 

 .56-50...............................اإلرهاصات األولى لظهور الرواية التاريخية في إفريقية: أوال    

 .95-51................................الرواية التاريخية اإلباضية بالمغرب األوسط الرستمي: ثانيا    

 .93-95...........................................التأليف التاريخي في خدمة الدولة الفاطمية: ثاثا   

 .61-94...................................عدم اإلهتمام بالكتابة التاريخية في العهد الحمادي: رابعا   

 .64-61................إهتمام القبائل البربرية في المغرب األوسط بالكتابة في علم األنساب: خامسا   

 .13-64.....................التأليف التاريخي بالمغرب األوسط خالل القرن السادس هجري: سادسا   

 31-13....................................الوهبية من اإلنقطاع إلى التأليفالسير اإلباضية : سابعا   

 .113-63جهود مباشرة أم عوامل تلقائية : اريخي خالل العهد الزيانيتطور التاليف الت:الفصل الثاني

 .29-40.......................................اإلرث الثقافي لحاضرة تلمسان التاريخ والجغرافيا: أوال  

 .504-29...........   حبا فيه أم  بحثا عن التمجيد؟تشجيع أمراء بني زيان على كتابة التاريخ : ثانيا  

 .555-502..................... ........ هل أفسد العلم كثرة البنيان؟انتشار المؤسسات التعليمية  : ثالثا  

 .556-555..............................ازدهار فن الوراقة بتلمسان الزيانية العوامل والنتائج  : رابعا  

 .551-556........................................أثر المذهبية في تطور التأليف التاريخي: خامسا  
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 .101-116......................التاليف؟حقول التاليف التاريخي تنوع أم أحادية في : الثالثالفصل 

 .591-554.........................السيرة النبوية  الحنين إلى رسول اهلل أم بحث عن شرعية؟: أوال  

 .515-591.......................التراجم والمناقب أمجاد شخصية أم تأريخ لحركة ثقافية؟: ثانيا     

 .532-519...........................تأريخ ألحداث أم تمجيد لسلطان؟ التاريخ السياسي: ثالثا     

 .542-532................................................................تاريخ النظم: رابعا    

 .151-117.....................................................نماذج من المؤرخين: الفصل الرابع

 .524-529.......................................................علي بن محمد الخزاعي: أوال    

 .523-522.............................................................يحيى بن خلدون: ثانيا    

 .950-524..........................................................ابن مرزوق الخطيب: ثالثا    

 .969-955......................................................محمد بن عبد اهلل التنسي: رابعا   

 .964-966:.................................................................................خاتمة

 .921-962................................................:...............................الفهارس

 .606-923.................................................................قائمة المصادر والمراجع

 .601-601.....................................................................فهرس الموضوعات

 

 

 


