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:ملخص

 واهتم األمراء املرابطون ابحلركة العلمية وأولوا عناية،ازدهرت احلياة العلمية يف بالد املغرب اإلسالمي خالل عهد املرابطني
 فازدهرت بشىت فروعها يف املغرب واألندلس خاصة علم الفقه كما واهتم حكام هذه الدولة،خاصة بعلوم الدين
 ومن الطبيعي أن حتضى العلوم الدينية بنصيب وافر. فانتشرت املدارس واملساجد والكتاتيب والربط،ابملؤسسات التعليمية
 وذلك نظرا لطبيعة دولة املرابطني اليت قامت على أساس دعوة دينية إصالحية حضي فيها،من االهتمام يف دولة املرابطني
 حىت تولوا املناصب السامية يف الدولة وانلوا رعاية األمراء الذين كانوا يقربوهنم وجيزلون هلم العطااي،الفقهاء مبكانة هامة
.واملنح
. املغرب اإلسالمي؛ علوم ؛ تفسري ؛ حديث ؛ فقه:الكلمات املفتاحية
Abstract :
Scientific life flourished in the Islamic Maghreb during the Almoravid era, and the Almoravid
princes were interested in the scientific movement and paid special attention to the sciences of
religion, so it flourished in its various branches in Morocco and Andalusia, especially the science
of jurisprudence. Connectivity. It is natural for religious sciences to receive a large share of
attention in the Almoravid state. This is due to the nature of the Almoravid state, which was
based on a reformist religious call in which the jurists received an important position until they
assumed high positions in the state and won the patronage of the princes who were close to them
and rewarded them with gifts and grants
Keywords Islamic West ; Sciences ; tafcir ; hadith ; fik'h.
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مقدمة:
لقد ازدهرت احلياة العلمية يف بالد املغرب االسالمي
خالل حكم املرابطني ،وذلك بسبب انتشار األمن
والسالم وتوحيد بالد املغرب و األندلس حتت حكم
الدولة املرابطية ،فاهتم أمراء هذه الدولة ابملؤسسات
التعليمية ،و كانت رغبتهم يف الدفع ابحلركة العلمية يف
بالدهم إىل األمام واضحة ،وعامال مهما يف ازدهار
احلركة العلمية ،و اهتموا ابلعلوم الدينية ،و كانوا
خيصصون املناصب السامية يف الدولة للفقهاء ويقربوهنم
وحيفزوهنم ابلعطااي واملنح ،وخيصوهنم ابملكانة الرفيعة
والوظيفة السامية ،فازدهرت علوم الدين يف املغرب
واألندلس.
وكان موقف املرابطني املعادي و الرافض للعلوم األخر
كالفلسفة وعلم الكالم ومنعهم مدرسيها من مزاولة
التدريس يف دولتهم ،وفتو الفقهاء بعدم جواز تعليم
علم الكالم ،ومنع تداول كتاب اإلحياء للغزايل
وتدريسه ،ومصادرته وإحراقه جعل بعض الباحثني
يتهموهنم بعرقلة التطور الفكري ويصفون عصرهم بعصر
مخول األدب ومجود الفكر.
ومن الطبيعي أن حتظى علوم الدين اإلسالمي بنصيب
وافر من االهتمام يف دولة املرابطني ذات الصبغة الدينية.
ويهدف املقال الذي جاء بعنوان :علوم الدين يف املغرب
اإلسالمي خالل عهد املرابطني إىل تسليط الضوء على
مكانة علوم الدين اإلسالمي يف التعليم ومؤسساته يف
الغرب اإلسالمي يف عهد املرابطني ويطرح اإلشكالية
التالية:
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ملا ا اااذا حظي ا ا اات عل ا ا ااوم الا ا اادين بص ا ا اافة عام ا ا ااة يف املغ ا ا اارب
اإلسااالمي دون س اواها ماان العلااوم ابالهتمااام والرعايااة يف
عهااد امل ارابطني؟ وتناادرحت حتاات هااذه االشااكالية تسااا الت
ها ااي :ملا اااذا اها ااتم املرابطا ااون بعلا اام الفقا ااه بصا اافة خاصا ااة؟
وكيااف كاناات وضااعية مؤسسااات تاادريس علااوم الاادين يف
املغرب االسالمي؟ وما هي املناهج املتبعة يف تدريسها؟
ولإلجابة على هذه التسا الت يتطرق املقال لدور
املرابطني يف احلركة العلمية يف املغرب االسالمي ،ويصف
املؤسسات التعليمية أبنواعها ،وحيصي العلوم الدينية
الرائجة و مناهج تدريسها خالل عهد املرابطني.
 1دور األمراء املرابطني يف تشجيع احلركة العلمية:
عرف املغرب اإلسالمي يف عهد املرابطني نوعا من
احلرية ،حيث مل يكن هناك جربا يف اختيار املذهب ،وال
إكراه يف اعتناق غريه ،هذا ما ساهم يف تفاعل املؤثرات
املشرقية ابملؤثرات املغربية ،ونتج عن ذلك دافع إجيايب
لنشر الثقافة ورفع املستو احلضاري ،ويعود الفضل يف
ذلك إىل دور احلكام املرابطني الذين شجعوا الثقافة
وربطوا أواصر األخوة احلضارية مع املشرق ،ومل يتمسكوا
بثقافتهم فقط ،بل كانوا يعملون من أجل االنصهار يف
احلضارة اإلسالمية ،خاصة أن روافد ثقافتهم أساسا
1

مشرقية ألهنا منطلقة من الناحية الدينية .ففي ظل
احلكم املرابطي مت بناء و ختطيط مدن و حواضر مغربية
إضافة إىل مؤسسات دينية وثقافية كلها سامهت يف دفع
2

و انبثاق عهد جديد للفكر والثقافة.

وعرف عن حكام وأمراء الدولة املرابطية تشجيعهم للعلم
وأهله ،وحرصوا على تنشيط العلم مبختلف الوسائل
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وشجعوا األهايل على العلم والتعليم ،وعنوا بتقريب
العلماء إىل جمالسهم.
و اش ااتهر يوس ااف ب اان اش اافني بتق ااديره العظ اايم للفقه اااء
والعلماء ،و أخد مشورهتم يف جل أمور احلكم والشاعب،
فانتقاال إىل املغاارب يف عهااده أباارز العلماااء حااىت صااارت
حض ارته تشاابه حضاارة العباساايني يف عصاارهم األول لكثاارة
الوافدين عليها من العلماء.3
وأن ا اازل والة امل ا ا ارابطني العلم ا اااء والفقه ا اااء منزل ا ااة رفيع ا ااة
ويظهر ذلك يف تقريب الوالة للفقهاء إىل السالطة بدرجاة
كبا ا اارية ،حا ا ااىت صا ا ااار الفقها ا اااء يف حواضا ا اارهم السياسا ا ااية
يتمتع ااون ابلس االطة والنف ااوذ ،4وق ااد ق ااام األما اراء ال ااذين مل
تس اامح هل اام ظ ااروفهم بتلق ااي العل اام بتوجي ااه رس ااائل هلا اؤالء
العلماااء والفقهاااء لتلقااي العلاام ماانهم فلب اوا الطلااب فكااانوا
جيلسا ااون إلا اايهم و مخا ااذون العلا اام عا اانهم ،ويتفقها ااون يف
الاادين علااى أيااديهم ،وكااان األمااري إب اراهيم باان يوسااف باان
اشا اافني يرسا اال يف طلا ااب الفقيا ااه الشا ااي علا ااي الصا ااديف
ليساامع عليااه احلااديث ،وينتفااع بعلمااه وفضااله .5كمااا اختااذ
املرابطون العلماء لتهاذيب بنايهم ،ويشاري ابان خلادون إىل
ذل ا ااك بقول ا ااه(( :فق ا ااد نق ا اال ع ا اانهم م ا اان اخت ا اااذ املتعلم ا ااني
ألحكا ا ااام ديا ا اان لصا ا اابياهنم ،و االسا ا ااتفتاء يف فا ا اارو
أعياهنم واقتناء للصلوات يف نواديهم ،وتدارس القارنن باني
أحيائهم ،وحتكيم محلة الفقه يف نوازهلم وقضاايهم)).6
وماان األدلااة علااى اح ا ام امل ارابطني الشااديد للفقهاااء ه ااو
عن اادما تط اااول بع ااض األما اراء عل ااى حرم ااة مدرسا اه فا ا ر
ذلااك غض ااب األم ااري عل ااي ب اان يوس ااف ،ف رس اال إىل ابن ااه
يعنفه و يتوعده ابلعقااب علاى ماا صادر مناه اجتااه شايخه
أيب م ااروان ب ا ان زه اار بقول ااه  (( :كتابن ااا أهلم ااك رش ااد
نفساك مان حضارة ماراكد بعاد وصاول الاوزير ا لياال أيب
مروان بان الاوزير أيب العاالء بان زهار يال أبيناا ،يشاكو ماا
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يك اادره و يقاس اايه م اان تضا اريبك ف مس ااك علي ااك رمق ااك

وخااذ ماان األمااور مااا يساار و إال انفاادانك إىل مريوقااة )).7
وك ااان اح ااتالل الفقه اااء يف العص اار املرابط ااي هل ااذه املكان ااة
اهلامة ألن دولة املرابطني قامت على أساس ديين و دعاوة
إصالحية ،جعلت للفكر الديين وأهله مكاناة ييازة ،فناال
الفقه اااء ق اادرا كبا اريا م اان االحا ا ام و التق اادير م اان جان ااب
األمراء.
فكااان يوسااف باان اشاافني كثااري املشااورة للفقهاااء ،وعلااى
نفس النهج سار ابنه علي وكان أشد إ رة هلم لدرجاة إناه
ال يص ا ا اادر أما ا ا ارا يف مجي ا ا ااع يلكت ا ا ااه إال بع ا ا ااد الع ا ا ااودة إىل
الفقهاء ،إذا وىل أحدا من قضااته كاان حيثاه بعادم إصادار
األحك ااام إال مبحض اار أربع ااة م اان الفقه اااء .8و ق ااد أش اااد
املؤرخون مبنزلة الفقهاء يف عهد علي بان يوساف و ذكاروا
إن تلااك املكانااة مل يبلغهااا أحااد و أمااور املساالمني راجعااة
إلاايهم ،مثاال املراكشااي يف قولااه  ((:ومل ياازل الفقهاااء علااى
ذلااك و أمااور املساالمني راجعااة إلاايهم وأحكااامهم صااغريها
و كبريهااا موقوفااة علاايهم طااول مدتااه ،فعظاام أماار الفقهاااء
وانصا اارفت وج ا ااوه الن ا اااس إلا اايهم فكث ا اارت ل ا ااذلك أم ا اواهلم
واتس ااعت مكاسا اابهم )) 9ابإلضا ااافة إىل ذلا ااك فقا ااد وفا اار
أم ا اراء امل ا ارابطني للفقها اااء احلمايا ااة ما اان كا اال مكا ااروه ،ما اان
خ ااالل تقا اريبهم إايه اام إىل جمالس ااهم ،و ال حي ااب يف اام يف
عواص ا اامهم ،و إنا ا ازاهلم املن ا اازل الالئا ا ا  ،و تق ا اادت اهلب ا ااات
10
والعطااي هلم ،والرفع من شاهنم.
ومن الناحية الدينية عمل املرابطون على نشر املذهب
املالكي يف املغرب واألندلس ،فارتبط املغرب اإلسالمي
بوحدة مذهبية وثيقة تقوم أساسا على هذا املذهب
فطبيعتهم الصحراوية وعقيدهتم الدينية تبعدهم عن
التشبه برجال األدب والفلسفة ،لذلك كان عصرهم
11
عصر فقهاء أكثر من عصر أدابء وفالسفة.
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 2مؤسسات التعليم الديين يف عهد املرابطني:
أوىل املرابط ااون عناي ااة ابلغ ااة ابلتعل اايم م اان أج اال النه ااو
ابحلركا ااة الفكريا ااة والثقافيا ااة علا ااى أوسا ااع نطا اااق ،ف نش ا ا وا
املؤسس ااات التعليمي ااة يف عتل ااف رب ااو ال اابالد كاملس اااجد
واملدارس والرابطات والكتاتيب.
1 2املساجد
يف الناحي ااة التعليمي ااة ض اال املس ااجد ه ااو املك ااان األفض اال
الاذي يتخاذه علماااء التفساري و احلاديث مقارا هلام واملعهااد
ال ااذي يتلق ااى في ااه األطف ااال اللغ ااة العربي ااة و تع اااليم ال اادين
وم ا اان خ ا ااالل ال ا اادروس و املن ا اااظرات ال ا اايت ك ا ااان يعق ا اادها
العلماء انتشر وعي الناس أبصول دينهم و فروعاه.12وقاد

ش ااهدت ب ااالد املغ اارب اهتمام ااا ابلغ اا إبنش اااء الكث ااري م اان
املساااجد يف عهااد املارابطني ،و كااان ماان أشااهرها املسااجد
األعظ اام بت اااكرارت و ك ااان وراء قياما اه الس االطان املرابط ااي
يوسا ااف با اان اشا اافني أثنا اااء بنا اااء مدينا ااة اك ا ارارت سا اانة
(473ه1080/م) ،وأعاااد بناااء هااذا املسااجد علااي باان
يوسااف ساانة (530ه1135/م) ،ودرس بااه عاادد كبااري

ماان الشاايول والعلماااء .13واملسااجد ا ااامع مبدينااة ا زائاار
أقاايم يف عهااد يوسااف باان اشاافني يف ساانة 490ه ،وهااو
التاااري املس ااجل عل ااى مناارب ا ااامع ،14واملس ااجد ا ااامع
بتلمس ااان مت بن اااءه يف س اانة 530ه1135/م ،15واس اام
منشئ هذا ا اامع هاو األماري علاي بان يوساف .ومساجد
عل ااي با اان يوسا ااف مب ا اراكد ،16وجا ااامع القا اارويني بفا اااس

ال ااذي يعت اارب م اان أه اام املس اااجد ا امع ااة يف ب ااالد املغ اارب
وأكثرها شهرة ابعتبااره جامعاة إساالمية قد اة مت إصاالحه

يف عهد علي بن يوسف.17

وأما املساجد يف األندلس ،فلقد كانت األندلس مركزا
ثقافيا وعلميا ،ويرجع ذلك إىل عناية أهل األندلس
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ابلدراسات اإلسالمية ،مثل علوم القرنن و احلديث
والفقه ،وتلك العلوم ترتبط ابملسجد ارتباطا وثيقا،ومن
هنا كان من السهل على املسلم التوجه إىل املسجد
للتفقه يف الدين و أداء فريضة دينية .18ومن أهم وأشهر
املساجد يف األندلس املسجد ا امع يف قرطبة الذائع
الصيت ،الذي يعد أكرب مركز ثقايف عاملي يضاهي
املراكز الثقافية يف املشرق ،ومركز جذب و استقطاب
لطالب العلم و املعرفة يف مشارق األر ومغاريفا
يتوافدون إليه لتلقي العلم والثقافة على يد كبار األساتذة
و املفكرين والعلماء ،الذين كانوا ينشرون علومهم يف
املسجد ا امع يف قرطبة ،19ومسجد الرمانة ،و مسجد

بلنسية الذي كان حيظى فيه القرنن الكرت مبكانة عالية
وكانت تعقد لقراءته حلقات.20
وأما يور الدراسة يف هذه املساجد فكان املذهب
املالكي وكتبه إىل جانب العلوم الدينية األخر  ،ففي
احلديث موط اإلمام مالك وتراجم أصحابه ،وصحيح
مسلم الذي كان املغاربة يقدمونه على كتب الصحاح
األخر  ،وشرح عيا

21

عليه.

2 2املدارس:
أوىل املرابطااون اهتمامااا ابلغااا ابلتعل ايم ،فبنااوا عاادة ماادارس
يف من اااط متفرق ااة م اان ال اابالد ،وكان اات أوىل امل اادارس يف
عهااد يوسااف باان اشاافني تساامى مدرسااة الصااابرين ،وقااد
وافا ا ذل ااك إنش اااء أول مدرس ااة يف املش اارق ال اايت أنشا ا ها
ال ا ا ا ا ااوزير نظ ا ا ا ا ااام املل ا ا ا ا ااك ببغ ا ا ا ا ااداد ،وتع ا ا ا ا اارف ابملدرس ا ا ا ا ااة
النظامي ا ا ا ا ااة22ذات نظ ا ا ا ا ااام تعليم ا ا ا ا ااي و إداري يف مدين ا ا ا ا ااة

نيسااابور ،23وقااد ظلاات مدرسااة الصااابرين تقااوم مبهمتهااا
يف إيواء طلبة العلم و تثقايفهم طيلاة أايم املارابطني وكانات
مااالذا للاواردين عليهااا ماان سااائر ا هااات لتلقااي العلاام يفااا
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إىل ذلك أهنا كانت تشمل غالبا على عدة غرف وعلى

قاعة كبرية للدرس.33

و إبلقاء نظرة على املدارس اليت عرفات يف عهاد املارابطني

ولقد خرجت املدارس اليت بناها املرابطون يف املدن

يتضح مد نشاط احلركة العلمية ،واهتماام الدولاة يفاا ماا
دفااع يفااذه املاادارس إىل تنشاايط احلركااة العلميااة و الثقافيااة
ابملغاارب اإلسااالمي ،فظهااور املاادارس ابملغاارب اإلسااالمي

والبوادي و خاصة يف منطقة سوس جمموعة من
العلماء ،وقد بلغت مدارس سوس حنو أربعمائة ،حتدث
يمد عتار السوسي 26يف كتابه سوس العاملة عن
مخسني مدرسة منها ،27و يف كتابه مدارس سوس

كااان ماان حساانات مااا نقلااه الرحالااة املغاربااة الااذين جااابوا
باالد املشاارق ،وتاارددوا علااى معاهاادهم العلميااة ،و أعجباوا
ابملدارس النظامية ،اليت عمت شاهرهتا اآلفااق ،واشاتهرت
املدارس بعد ذلك يف بالد املشرق يف الشام ومصر ،ومان

األقصى أيضا مدرسة سبتة ،ومدرسة طنجة.25

العتيقة عن مائة مدرسة منها ،28إضافة إىل مدارس
أغمات و سجلماسة ،وتلمسان و مراكد ،حيث نبغ
فيها أعالم كبار منهم القاضي عيا  ،و أبو الوليد بن

رشد ،29مؤلف كتاب املقدمات األوائل للمدونة والبيان
والتحصيل ،إىل نخر كتبه القيمة.30وال شك أن املدرسة
ملفهومها و مدلوهلا كانت عبارة عن مؤسسة رمسية بنيت
إبيعاز من السلطان احلاكم وف ختطيط يكم يستجيب
لوظائفها ال بوية و االجتماعية ،املتمثلة يف إيواء الطلبة
الغرابء عن املدينة ويف تدريس العلم وإقراء القرنن الكرت
ومل تظهر املدارس العلمية يف وقت مبكر نظرا ألن
املساجد كانت تقوم ابلدور الذي أصبحت تقوم به بعد
ذلك ،ألن اتسا احللقات العلمية داخل املساجد قد
أصبحت تتخذ طابع املدرسة ،31وتدرس بعض العلوم
اليت يكون املسجد غري مناسب لتدريسها بسبب ما
تقتضيه من إجراء بعض التجارب و استعمال بعض
اآلالت .وابلنسبة لنظام بناء هذه املدارس فكانت من
طابقني ويف وسطه صحن مكشوف فيه سقيفة أو
حو ماء ،و كانت بعض املدارس متصلة ابملساجد
32

اجملاورة

34

مص ا ا ا اار انتقل ا ا ا اات إىل إفريقي ا ا ا ااا و األن ا ا ا اادلس واملغ ا ا ا اارب
فالتدريس يف مدارس املغارب تغاد مان رافادين أساسايني
مه ااا املش اارق واألن اادلس ،ال ااذي س اااهم مس ااامهة فعال ااة يف
تطا ا ا ااوير و ازدها ا ا ااار املا ا ا اانهج الدراسا ا ا ااي و تفعيا ا ا اال طا ا ا اارق
التدريس.35
3 2الرابطات:

إن كلمة رابط تعين املكان الذي يربط فيه املسلمون
للدفا عن بالدهم ،وكانت هذه الرابطات تقام عادة
حيث يتوقع شن هجوم األعداء .ولعبت الرابطات دورا
مهما يف اري احلركة الثقافية ابملغرب ،فقد كانت
الرابطات من الوهلة األوىل من ظهورها عسكرية ،كان
املقيمون يفا يتدربون بشكل مكثف على عتلف
التدريبات العسكرية ،وكانت الرابطات يف املغرب أفضل
مثال على مواجهة العدو وا هاد يف سبيل مث ما
لبثت أن تطورت حىت أصبحت تقوم مبهمة دينية
وعلمية ،حيث حتولت إىل مراكز لنشر اإلسالم والعلم
يتلقى املقيمون يفا تعاليم الدين ومبادئه.36

بينما كان البعض اآلخر مستقال ،يضاف
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شهد عهد املرابطني بناء سلسلة من الرابطات ،واليت

الكتاب للصبيان مقابل أجر زهيد أسبوعيا أو شهراي أو

انتشرت يف أايمهم على طول السواحل املغربية
األندلسية ،ومن أقدم وأشهر الرابطات رابط سوسة يف
بالد املغرب ،وهو حصن عايل البناء متقن العمل وفيه

سنواي ،و ال ختضع هذه الكتاتيب ألي سلطة إدارية أو
تفتيشية ،ويذهب الصيب مبكرا إىل الكتاب ،فيبدأ حبفظ
القرنن مث يتعلم الكتابة مث يعود إىل املنزل ،و يرجع بعد

مجاعة من الصاحلني الذين حبسوا أنفسهم فيه منفردين
عن األهل والعشائر .37رابط ازا ويقع بني مدينة فاس
وتلمسان ،مسرية عشرة أايم يف عمائر متصلة.
ورب ا ا ا ا ا ا ا ا اااط سال يرابط فيه املسلمون ،وعليه املدبينة

الظهر ،ويظل به إىل نخر النهار ،وخيتلف األطفال إىل
الكتاب طيلة أايم األسبو إىل يوم اخلميس ظهرا
ويراحون يوم ا معة ،ورمبا قراءة يوم ا معة مساءا يف
بعض املدن ليطوفوا مع الفقيه على املساجد لقراءة

األزلية املعروفة بسال القد ة ،والناس يسكنون ويرابطون
برابطات حتف يفا ،ورمبا اجتمع يف هذا املكان من
املرابطني مائة ألف إنسان يزيدون يف وقت وينقصون يف

وقت .38وأما أشهر رابطات األندلس فرابط العقاب
الزاوية الشهرية الربكة املعروفة برابط العقاب ،وهو أحد
الربط اليت خصصت للعبادة وتقع على مقربة من
غرانطة ،وقد مسي يفذا االسم نسبة إىل جبل العقاب
املطل على خارحت غرانطة ،وبينهما حنو مثانية أميال ،وهو
جماور ملدينة ألبرية اخلربة .39ورابط الرحيانة الذي يقع
على ساحل البحر يف مدينة شلب ،ومن أشهر مرابطيه
يمد بن عمر املنذر أبو وليد أحد أعيان شلب
ونبها ها ورابط على ساحل البحر يف رابط الرحيانة.40
ومشل التعليم الديين يف هذه الرابطات تفسري الفرنن
41
والفقه واحلديث إىل جانب املواعظ.
 4 2الكتاتيب:
تعد الكتاتيب من أقدم و أهم املراكز الثقافية بعد
املساجد و ا وامع ،و اليت أسهمت يف نشر العلوم
واملعارف اإلسالمية على وجه اخلصوص ،42و كانت
الكتاتيب منتشرة يف أحناء املدن القر  ،و قد تكون
جوار املساجد حيث يقوم عليها معلم أو أكثر يف تعليم

القرنن.43

ويهدف الكتاب إىل تعليم الصبيان القراءة والكتابة ،مث
تعد ذلك إىل تعليم مبادئ الدين والصالة وقراءة
القرنن واحلساب ،وكان الذين يتولون التعليم يف املكاتب
يطل عليهم اسم املعلمني ،أو املكتبيني وال جيوز هلم
تعليم اخلط للصبيان يف املساجد ،ألن النيب صلى
عليه وسلم أمر بتنزيه املساجد من الصبيان واجملانني
ألهنم يسودون حيطاهنا .وأول ما ينبغي للمعلم أن يعلمه
للصيب السور القصار من القرنن.44
 3العلوم الدينية يف عهد املرابطني:
وملا طغى الطابع الديين للدولة يف عصر املرابطني ،اهتم
العلماء ابلعلوم النقلية ،منها علوم القرنن والتفسري والفقه
واحلديث وغريها من العلوم الدينية ،وكان يوسف بن
اشفني أشد إ رة ألهل الدين والفقه ،وكان ال يقطع
أمرا يف مجيع يلكته دون مشاورة الفقهاء ،فبلغ الفقهاء
45
يف أايمه بلوغا عظيما.
ويف ه ا ا ااذا الص ا ا اادد ،يق ا ا ااول عب ا ا ااد الواح ا ا ااد املراكش ا ا ااي يف
املعجااب(( :ومل يكاان يقاارب ماان أمااري املساالمني علااي باان
يوسف وحيظى عنده إال علم الفارو  ،أعاين فارو ماذهب
مال ااك ،فنفق اات يف ذل ااك الزم ااان كت ااب امل ااذهب وعم اال
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مبقتضاااها ،ونبااذ مااا ساواها ،وكثاار ذلااك حااىت نسااي النظاار

واألدابء يف ذلااك العهااد كااانوا ياان درس اوا الفقااه وأص اوله

يف كتاااب وساانة رسااول (صاالى عليااه وساالم)،
فلام يكاان أحاد ماان مشاااهري أهال ذلااك الزماان يعتااين يفمااا
كاال االعتناااء ،ودان أهاال ذلااك الزمااان بتكفااري كاال ماان

وفروعااه ،وال يكاااد يوجااد عاملااا مل ياادرس الفقااه يف مراحاال
تعلمااه حااىت أطل ا لقااب فقيااه علااى كاال عااامل حااىت وإن مل
يتخص ا ا يف الفق ااه وينب ااغ في ااه ،ول ااذلك يق ااول عب ااد

ظها اار منا ااه اخلا ااو يف شا اايء ما اان علا ااوم الكا ااالم ،وقا اارر
الفقه اااء عن ااد أم ااري املس االمني تقب اايح عل اام الك ااالم وكراه ااة
السلف له وهجرهم من ظهر علياه شايء مناه ،وأناه بدعاة
يف الدين ،ورمبا أد أكثره إىل اختالل يف العقائد)).46

كنون(( :فرمبا عىن املؤرخاون الاذين يتحادثون عان تقرياب
الدول ااة للفقه اااء واختصاص ااها هل اام أهن ااا قرب اات أه اال العل اام
واختص ااتهم ابلرعاي ااة م اان دون الزعم اااء وأه اال العص اابيات
القبليا ا ا ااة ،كما ا ا ااا كا ا ا ااان الش ا ا ا ا ن يف الدولا ا ا ااة الا ا ا اايت قبلها ا ا ااا
وبعدها)).48

ويعين هذا أن املرابطني قد رفضوا جمموعة من العلوم
كالفلسفة وعلم الكالم وأصول الفقه وأصول الدين

وامتزجت دراسة الفقه بعلم األصول ،واعتربت الدولة

ومنعوا مدرسيها من مزاولة التدريس يف الدولة املرابطية.
ويف هذا الش ن قال احلسني أسكان(( :وقف الفقهاء
معززين بسلطة دولتهم موقفا معاداي لعلوم أخر

املرابطية دولة الفقه املالكي وعلم األصول واحلديث
وحرص أمرا ها على تطعيم عتلف أجهزة الدولة
ابلعلماء والفقهاء ،ف سندت إليهم املناصب وقد صادف

ك صول الفقه وأصول الدين ،ومنع مدرسيها ابملدن
املغربية ،كما أفىت البعض منهم يف نفس الف ة بعدم
جواز تعليم علم الكالم للعوام ،ومنعت الدولة تداول
كتاب اإلحياء للغزايل وتدريسه ،ومتت مصادرته وإحراقه

قيامها ظهور فقهاء مالكيون من كبار علماء الفقه
املالكي ك يب عمران الفاسي والقاضي عيا  ،وهو
عيا بن موسى بن عيا اليحصيب أبو الفضل
القاضي احملدث احلافظ ،تفقه يف مدينة فاس ومسع من

بفتو بعض الفقهاء األندلسيني ،غري أن تضيي
الفقهاء بواسطة سلطة الدولة املرابطية على احلياة
الفكرية مل نع من بروز يدثني كبار مثل القاضي

مشاخيها ورحل إىل األندلس ،وكان يبلغ الغاية يف
صناعة احلديث ،وأشتهر يف الفقه.49

عيا  ،وابن العريب ،والصديف ،وغريهم)).47

واملتتبع ألمساء املؤلفات يف علوم القرنن وأمور الدين من
فقه وتفسري وحديث جيد الكثري منها ،وهذا يدل على
اهتمام املرابطني بعلوم الدين خاصة واليت جعلتهم من
املسامهني يف احلضارة اإلسالمية يف املغرب اإلسالمي.
 1 3الفقه واألصول:
قب ا اال احل ا ااديث ع ا اان عل ا اام الفق ا ااه وج ا ااب حتدي ا ااد مفه ا ااوم
مصطلح الفقيه وعلى من كان يطل  ،ألن معظام العلمااء

جاء يف املعجب ملراكشي (( :فلم يكن يقرب من امري
املسلمني و حيظى عنده اال من علم الفرو أعين فرو
مذهب مالك ،فنفقت يف ذلك الزمان كتب املذهب
وعمل مبقتضاها و نبذ ما سواها ،و كثر ذلك حىت
نسي النظر يف كتاب و حديث رسول صلى
عليه و سلم ،فلم يكن احد من مشاهري اهل ذلك
الزمان يعتين يفما كل االعتناء ،ودان اهل ذلك الزمان
بتفكري كل من ظهر منه اخلو يف شيء من علوم
الكالم ،و قرر الفقهاء عند امري املسلمني تقبيح علم
الكالم و كراهة السلف له و هجرهم من ظهر عليه
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شيء منه و انه بدعة يف الدين ،و رمبا اد اك ه اىل

اختالل يف العقائد)) 50ففي عهد املرابطني أُحرق كتاب
إحياء علوم الدين للغزايل سنة 503ها1109/م ،أبمر
من األمري علي بن يوسف بن اشفني.
 2 3علم القراءات:
ويعترب علم القراءات من أهم علوم القرنن ،و فر من
فرو علوم الدين اإلسالمي اليت تناقلها املرابطون من
املشرق وهو ذو صلة وثيقة بعلم التفسري ،فعلم القراءات
علم بكيفيات أداء كلمات القرنن الكرت ،يقول ابن
خلدون (( :القرنن الكرت هو كالم املنزل على نبيه
بني دفيت املصحف  ،و هو متواتر بني األمة ...
واستقرت منها سبع طرق معينة ،فصارت هذه القراءات
السبع أصوال للقراءة ،ورمبا زيد بعد ذلك قراءات أخر
حلقت ابلسبع ،إال أهنا عند أئمة القراءة ال تقو قوهتا
يف النقل)) ،51ويعترب انفع بن نعيم املتويف سنة
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تركوا بصماهتم يف املشرق أبو حسن اللخمي املغريب ،نزل
صفاقس وكان فقيها فاضال ذو حظ من األدب
واحلديث ،وله تعلي كبري على املدونة مساه التبصرة،
تويف سنة 478ه1085/م .56ويوسف بن علي جبارة
أبو القاسم البسكري ،أخذ العلم من مشيخة بلده ،مث

ارحتل إىل املشرق و املغرب 425ه1033/م لطلب
العلم ،و قرأ عن املشاي أبصبهان ،تضلع و اخت يف
علوم اللغة والقراءات ومن أشهر كتبه الكامل يف
57
القرنن.
 3 3علم التفسري:
ومن علوم الدين األخر اليت اهتم يفا املرابطون علم
التفسري ،الذي هو علم يبحث عن أحوال القرنن الكرت
من حيث داللته وتفسري ما تدل عليه ألفاظه الستخراحت
األحكام الشرعية .ومن أهل التفسري يف عهد املرابطني
أبو بكر يمد بن علي املعافري السبيت ،وعرف اببن

157ه773/م 52املقرئ املدين أحد القراء السبع ،كان
إمام أهل املدينة ،قرأ على أيب ميمونة موىل أم سلمة
وكان انفع إمام الناس ابلقراءة ،و هو أشهر القراء يف
املغرب واألندلس يقول املقديسي(( :و أما القراءات يف

ا وزي وهو خال القاضي عيا  ،له تصنيف حسن
يف التفسري مل يكمل ،وتصنيف نخر يف التوحيد ،رحل
إىل املشرق ودرس الفقه واحلديث ومجع بينهما.58ومن
التفسريات اليت اعتىن يفا املغاربة كتاب الوجيز لعبد احل

الطلمنكي ،أصله من طلمنكة بثغر األندلس الشرقي

بن غالب بن عطية املغاريب الذي ألف كتااب خل فيه
التفاسري كلها ،وحتر ما هو أقرب إىل الصحة و مجعه
يف كتابه هذا.59

مجيع اإلقليم فقراءة انفع .53))...ومن أشهر علماء
القراءات املغاربة أبو عمر بن أمحد بن عبد

ويفا ولد ،ونش بقرطبة ومسع من رجاهلا ،رحل إىل
املشرق ،واتسعت روايته ،وتفنن يف علوم الشريعة وغلب
عليه القرنن واحلديث ،ومن أهم كتبه الدليل إىل معرفة

وأشا ااتهر ك ا ااذلك م ا اان رجا ااال التفس ا ااري و الق ا اراءات اب ا اان
ا وزي و قد ألف تفسريا مل يتمه ،و أبو عبد القيساي
املكناسا ااي ،و عبا ااد با اان يما ااد با اان إب ا اراهيم اللخما ااي

ا ليل .54وأبو القاسم خلف بن أيب القاسم الرذاعي له

60

كتاب التهذيب يف اختصار املدونة اتبع فيه طريقة
اختصار أيب يمد ،إال أنه جاء به على نس املدونة
وحذف ما زاده أبو يمد .55ومن أهم العلماء الذين

 4 3علم احلديث:

الفاسي.
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اهااتم معظاام الفقهاااء يف عهااد امل ارابطني ابحلااديث فكااانوا

املري (ت567.ه1171/م) و شرح سانن ال ماذي أباو

فقهاء يدثني ،و ختص بعضهم يف علم احلديث وألاف
فيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه الكتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب مثا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال أيب علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي الصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااديف
(ت518.ه1120/م) و القاض ااي أيب بك اار ب اان الع ااريب

الع ا ااريب املع ا ااافري يف كت ا اااب عارض ا ااة األح ا ااوذي يف ش ا اارح
صحيح ال مذي .و هذا يادل علاى اهتماام املغارباة بعلام
احلديث يف عهد املرابطني ،فا لفوا فياه الكتاب و اهتماوا

املعا ا ا ااافري (ت543.ه1143/م) و القاض ا ا ا ااي عي ا ا ا ااا
وعباد بان علاي الرشاااطي (ت542.ه1147/م).61
ولشاادة اهتمااام املغاربااة ابحلااديث يف عهااد امل ارابطني ألف اوا
علااى كتاااب املوطا املؤلفااات الكثاارية مثاال كتاااب احمللااى يف

ابملؤلف ا ا ا ا ا ا ااات احلديثي ا ا ا ا ا ا ااة املش ا ا ا ا ا ا اارقية خاص ا ا ا ا ا ا ااة املوط ا ا ا ا ا ا ا ا
66
والصحيحني.

ش ا ا ا ا ا ا ا ا اارح املوط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  62إلب ا ا ا ا ا ا ا ا اان خليف ا ا ا ا ا ا ا ا ااة اإلش ا ا ا ا ا ا ا ا اابيلي
(ت500.ه1106/م) و كت ا ا اااب احت احلل ا ا ااة و سا ا ا اراحت
البغي ااة يف معرف ااة أس ااانيد املوط ا ا 63إلب اان يرب ااو اإلش اابيلي

وكتا ا ا ا اااب أط ا ا ا ا اراف املوط ا ا ا ا ا إلبا ا ا ا اان ش ا ا ا ا اربين األنصا ا ا ا اااري
(ت532.ه1137/م) و كتاااب القاابس يف شاارح مالااك
ب اان أن ااس إلب اان ع ااريب املع ااافري (ت543.ه1148/م)
وكتاب مشارق األنوار يف اقتفاء صحيح اآل ر من املوطا
64

والصحيحني.

وألااف املغاربااة أيضااا علااى الصااحيحني أمثااال اباان م ارابط
املري (ت485.ه1092/م) صااحب كتااب التصاحيح
يف اختص ا ااار الص ا ااحيح ،كم ا ااا أل ا ااف أب ا ااو عل ا ااي الغس ا اااين
(ت498.ه1104/م) كت ا ا اااب تقيي ا ا ااد املهم ا ا اال ومتيي ا ا ااز
املشااكل يف رجااال الصااحيحني وكتاااب يف شاارح صااحيح
البخا ا ا ا ا ا اااري اليب مسا ا ا ا ا ا االم أمحا ا ا ا ا ا ااد با ا ا ا ا ا اان ورد التميما ا ا ا ا ا ااي
(ت540.ه1145/م) ،و كتا ا اااب مصا ا اانف يف غريا ا ااب
البخ ا ا ا ا ا ا اااري حملم ا ا ا ا ا ا ااد ب ا ا ا ا ا ا اان أمح ا ا ا ا ا ا ااد ب ا ا ا ا ا ا اان أيب خيثم ا ا ا ا ا ا ااة
(ت540.ه1145م).

65

ابإلضافة إىل مؤلفاات أخار علاى سانن أيب داوود وسانن
النسائي و سنن ال مذي فلقد شرح أبو العبااس أمحاد بان
رش ا ااد الق ا اارطيب (ت536.ه1141/م) س ا اانن النس ا ااائي
وك ااذلك ش اارحه عل ااي ب اان عب ااد ب اان النعم ااة األنص اااري

 4منهج التدريس:
اعتما ااد تا اادريس العلا ااوم الدينيا ااة يف عها ااد امل ا ارابطني علا ااى
احلفااظ ،و كاناات هااذه الطريقااة شااائعة و سااائدة يف أحناااء
الع ااامل اإلس ااالمي ،فك ااان امل ااتعلم من ااذ ص ااغره يب اادأ حبف ااظ
القاارنن الكاارت عاان ظهاار قلااب ،مث يتاادرحت فاايحفظ أمهااات
الكتب و املختصارات املشاهورة مث حيفاظ املنظوماات دون
أي ياولا ا ااة لفهمها ا ااا ،و تكا ا ااون املنظوما ا ااات علا ا ااى أوزان
عتلف ا ااة ألف ا اات خصيص ا ااا للمتعلم ا ااني الش ا ااباب حيفظوهن ا ااا
لا اانقد العلا اام امل ا اراد حتص ا اايله يف الا ااذاكرة ،و تتميا ااز ه ا ااذه
املنظوما ااات ابالختص ا ااار الشا ااديد ،و االكتف ا اااء ابلتلما اايح
وابلغمو و ابلتعقيد ،فتكون صاعبة الفهام علاى طاالب
العلاام املبتاادئني ،و لفهمهااا يلجااؤون إىل الشااروح الطويلااة
وإىل الكتااب الاايت ألفاات يف هااذا العلاام .67و أمااا تاادريس
الفق ااه يف ب ااالد املغ اارب اإلس ااالمي خ ااالل عه ااد املا ارابطني
فق ا ااد اعتم ا ااد عل ا ااى طريق ا ااة متي ا اازت ابملا ا ازحت ب ا ااني طا ا اريقتني
تعليميتني يف العامل اإلسالمي ،الطريقة األوىل هي الطريقاة
العراقيااة الاايت اعتماادت عل اى املاانهج العقلااي وتتخااذ امل ا
أساسا ااا للمناقشا ااة فتها ااتم ابملعلوما ااات ال ا اواردة يف امل ا ا و
تص اانفها مث تبح ااث هل ااا ع اان األدل ااة و تغف اال متام ااا مع اااين
األلفاظ و ال هتتم بتصاحيح الرواياة ،و أماا الطريقاة الثانياة
فها ااي الطريق ا ااة القريوانيا ااة وختتلا ااف ع ا اان الطريقا ااة العراقي ا ااة
فمنهجه ااا يعتم ااد عل ااى النق اال ،و تتعام اال م ااع النص ااوص
فته ااتم ابأللف اااظ و دالالهت ااا اللغوي ااة ،و تركا ازا كثا اريا عل ااى
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الرواايت فتنقدها و تتبع السند و أخباار رجالاه و نساائه،

إال أن الفقه اعتمد على طريقة متيزت ابملازحت باني طاريقتني

و ع اارف بطريق ااة املا ازحت ب ااني ه اااتني الطا اريقتني يف املغ اارب
اإلس ا ا ا ا ا ا ااالمي الفقي ا ا ا ا ا ا ااه الشا ا ا ا ا ا ا ااهري القاض ا ا ا ا ا ا ااي عيا ا ا ا ا ا ا ااا
(ت544.ه1149/م) ،يقااول املقااري يف أزهااار ال اراي

تعليميت ا ا ااني يف الع ا ا ااامل اإلس ا ا ااالمي املش ا ا اارقية و القريواني ا ا ااة
فظهرت يف عهد املرابطني طريقة تدريس الفقه املغربية.

 ((:و لق ا ا ا ا ااد ك ا ا ا ا ااان للق ا ا ا ا اادماء...يف ت ا ا ا ا اادريس املدون ا ا ا ا ااة
اصااطالحان :اصااطالح عراقااي و اصااطالح قااروي .ف هاال
العراق جعلوا يف مصطلحهم مسائل املدونة كاألسااس...
وأما ا ااا االصا ا ااطالح القا ا ااروي فها ا ااو البحا ا ااث عا ا اان ألفا ا اااظ
الكتاااب ...وتصااحيح الاارواايت ...وقااد ساالك القاضااي
عي ا ااا يف تنبيهات ا ااه مس ا االكا مج ا ااع في ا ااه ب ا ااني الطا ا اريقتني
واملذهبني)).68
خامتة:
أسس املرابطون دولة واسعة ضمت املغرب األقصى
وجزء من املغرب األوسط واألندلس ،وقامت دولتهم
على أساس ديين و دعوة إصالحية ،وعرف عن حكام
وأمراء الدولة املرابطية تشجيعهم للعلم و أهله ،وحرصوا
على تنشيط العلم مبختلف الوسائل ،وحثوا األهايل على
العلم و التعليم ،وعنوا بتقريب العلماء إىل جمالسهم.
كما احتل الفقهاء يف العصر املرابطي مكانة هامة وانلوا
قدرا كبريا من االح ام والتقدير من جانب األمراء
جعلت للفكر الديين وأهله مكانة ييزة.
وأوىل املرابط ااون عناي ااة ابلغ ااة ابلتعل اايم م اان أج اال النه ااو
ابحلركا ااة الفكريا ااة والثقافيا ااة علا ااى أوسا ااع نطا اااق ،ف نش ا ا وا
املؤسس ااات التعليمي ااة يف عتل ااف رب ااو ال اابالد كاملس اااجد
وامل ا اادارس و الكتاتي ا ااب والرابط ا ااات ال ا اايت كان ا اات أبوايف ا ااا
مفتوح ااة لطلب ااة العل اام يتلق ااون فيه ااا العناي ااة الالزم ااة ،وأم ااا
املنهج املتبع يف التادريس فقاد اعتماد علاى احلفاظ وكانات
هااذه الطريقااة شااائعة و سااائدة يف أحناااء العااامل اإلسااالمي

أما موقف املرابطني املعادي و الرافض للعلوم األخر
كالفلسفة وعلم الكالم ومنعهم مدرسيها من مزاولة
التدريس يف دولتهم الذي دفع بعض الباحثني الهتامهم
بعرقلة التطور الفكري ووصف عصرهم ابخلمول فطبيعتة
املرابطني الصحراوية و عقيدهتم الدينية تبعدهم عن
التشبه برجال األدب والفلسفة ،لذلك كان عصرهم
عصر فقهاء أكثر من عصر أدابء وفالسفة ،و لذلك
وقفوا موقفا معاداي لعلم الكالم وأصول الفقه وأصول
الدين ،و مع ذلك فإن املتتبع ألمساء املؤلفات يف علوم
القرنن وأمور الدين من فقه وتفسري وحديث جيد الكثري
منها ،وهذا يدل على اهتمام املرابطني بعلوم الدين
خاصة ،كما كن القول أن املرابطني سامهوا مسامهة
معتربة يف ازدهار احلركة العلمية و احلضارة اإلسالمية يف
املغرب اإلسالمي.
هوامش:
 1عبد احلميد خالدي :العالقات الثقافية بني املشرق واملغرب األوسط مان
الفا ااتح إىل هنايا ااة املوحا اادين (50ه670-م 646/ه1266/م) دكتا ااوراه
غري منشورة ،جامعة ا زائر ،قسم التاري  ،ا زائر ،2008 ،ص238..
 -2اباان خاقااان :أبااو النصاار الفااتح باان يمااد باان عبااد القيسااي اإلشاابيلي
(ت539.ه1134/م) :قالئاد العقبااان يف ياساان األعيااان ،مطبعااة التقاادم
العلمية ،القاهرة1320،ه ،ص199..
 -3عب ااد الواح ااد ،ب اان عل ااي التميم ااي املراكش ااي (ت647.ه1250 /م):
املعجااب يف تلخااي أخبااار املغاارب ماان لاادن فااتح األناادلس إىل نخاار عصاار
املوحاادين ،تااح :صااالح الاادين اهل اواري ،املكتبااة العص ارية ،صاايدا،2006 ،
ص 123.؛ مجيلا ااة راجا اااح :إسا ااهامات علما اااء املغا اارب الوسا اايط يف تنميا ااة
الدرس النحوي ،دكتوراه غري منشورة يف اللغاة العربياة و ندايفاا جامعاة مولاود
معمري ،قسم اللغة العربية و ندايفا ،تيزي وزو ،2015 ،ص65..
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 -16إب ا اراهيم حركا ااات :املغا اارب عا اارب التا اااري  ،دار الرشا اااد احلديثا ااة ،دار
البيضاء ،2000 ،حت ،1ص.223.
 -17حساان أمحااد يمااود  :قيااام دولااة املارابطني ،دار الفكاار العااريب للنشاار،
القاهرة ،د.ت ،ص.452.
 -18هند فاضل مجعة السمرائي :أثار املغارباة يف احليااة العلمياة ابألنادلس،
جملا ا ا ا ااة دراسا ا ا ااات يف التا ا ا اااري و اآل ر ،ملح ا ا ا ا العا ا ا اادد  ،75حزي ا ا ا اران،
،2020ص.321.
 -19املرجع نفسه ،ص.322 ،321.
 -20ابن بشكوال (ت578.ه1083/م) :الصلة ،تاح :اباراهيم البيااري،
دار الكتااب املصااري ،دار الكتااب اللبناااين ،مصار لبنااان1989 ،م،حت،1.
ص.182.
 -21حسن علي :املرجع الساب  ،ص 501 ،500.؛ أيوب معازوز :دور
علماء املغرب و األندلس يف خدمة علم احلديث خالل عصاري املارابطني و
املوح اادين (668-442ه1268-1048/م) ،ماجس ااتري غ ااري منش ااورة،
كلي ا ااة العلا ااوم اإلنسا ااانية جامعا ااة ا زائا اار 2أيب القاسا اام سا ااعد  ،ا زائا اار،
 ،2016ص.64.

 -10احلاااحت يمااد باان رمضااان شاااوش :ابقااة السوسااان يف التعريااف حباضاارة
تلمس ا ااان عاص ا اامة دولا ااة ب ا ااين زاين ،دي ا اوان املطبوع ا ااات ا امعي ا ااة ،ا زائ ا اار،

 -22تعتاارب املاادارس النظاميااة الاايت أسسااها السااالجقة علااى يااد الااوزير نظااام
امللااك أشااهر املاادارس الاايت أسساات يف املشاارق اإلسااالمي ،و انتشاارت هااذه

 ،1995ص 396.؛ العيد بكري :العالقات الثقافية بني األندلس و دول
املغاارب بااني القاارن 9-7ه 15-13/م ،ماجيسااتري غااري منشااورة ،جامعااة
العقي ا ااد احلا ا اااحت خلض ا ا اار ،قسا ا اام الت ا ا اااري و علا ا ااوم اآل ر ،ابتن ا ا ااة، 2015 ،
ص.47.

املاادارس يف حواضاار املشاارق و خاصااة يف العاراق و إياران .وكااان اهلاادف ماان
إنشا اااء امل اادارس النظامي ااة ه ااو نشا اار امل ااذهب الش ااافعي يف أص ااول الفقا ااه و
العقي ا اادة األشا ااعرية ،وتكا ااوين املعلما ااني والا اادعاة لعقيا اادة السا اانة ،و إعا ااداد
الطالب لتويل مناصب إدارياة يف دواويان الدولاة و الاوالايت .ولتحقيا هاذه
األهااداف حاارص مؤسااس هااذه املاادارس علااى اختيااار أفضاال العلماااء لتااويل
مهمااة التاادريس وخصا للماادارس األوقاااف الكثاارية .عبااد النعاايم حساانني:
سااالجقة إي اران والع اراق ،مكتبااة النهضااة املص ارية ،د.ط ،القاااهرة،1959 ،
ص.188.

 -11ابن القطان ،أبو يمد حسن بن علاي الفاساي (ت628 .ه) :نظام
ا مااان ل تيااب مااا ساالف ماان أخبااار الزمااان ،تااح :يمااود علااي مكااي ،دار
الغرب اإلسالمي ،د.م  ،1990 ،ص.120.
 -12حسن إبراهيم حسن :اريا اإلساالم السياساي و الاديين و الثقاايف و
االجتماعي ،مكتبة النهضة املصرية 1968 ،حت ،4.ص.422.
 -13فياليل  ،عبد العزيز :تلمسان يف العهد الزايين ،موفم للنشر والتوزياع،
ا زائر، 2002 ،حت ،1.ص.146.
 -14حساني ماؤنس :املسااجد ،سلسالة عاامل املعرفاة ،عادد ،37.الكوياات،
ج ااانفي ،1981 ،ص 235.؛ عائش ااة ك ااردون :املس اااجد التارخيي ااة ملدين ااة
ا زائر ،منشورات ألفا ،ا زائر ،ص.36.
 -15عبد العزيز سامل :اري املغرب يف العصر اإلساالمي ،مؤسساة شاباب
ا امعة للطباعة والنشر و التوزيع ،اإلسكندرية  ،1999ص665..

 -23عبد
75..

كنون :النبوغ املغريب يف األدب العريب ،د.م.ن  ،د.ت ،ص

 -24طه مجال أمحد :مدينة فاس يف عصري املرابطني و املوحدين ،دار
الوفاء للطباعة والنشر ،مصر ،د.ت ،ص277..
 -25حسن أمحد :املرجع الساب  ،ص431..
 -26يمااد باان عتااار السوسااي :يمااد املخت اار باان علااي باان أمحااد اإللغااي
السوس ااي (1383-1318ه1963-1900/م) م ااؤرل وفقي ااه و أدي ااب
ولد يف بلدة إلغ جببال سوس ،نش نشا ة تصاوفية ،صانف عادة لياف منهاا
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( املعمااول يف كتاااب سااوس) .الزركلااي ،خااري الاادين باان يمااد باان علااي باان
فا ااارس :األع ااالم قا اااموس ت ا اراجم ألشا ااهر الرج ااال و النسا اااء ما اان العا اارب و
املسا ااتعربني و املستشا اارقني ،تا ااح :اآلبا ااري ،أغنا ااالريس ،دار العلا اام للماليا ااني،
لبنان ،د.ت ،حت ،7.ص200..
 -27يمااد باان عتااار السويسااي :سااوس العاملااة ،احملمديااة ،اململكااة املغربيااة،
1380ه ،ص167. ،154.
 -28يمد عتار السويسي :مدارس سوسة العتيقة ،هيادة ،اململكة
املغربية ،د.ت ،ص 93.و ما بعدها.
 -29ابن رشد احلفيد :هو أبو الوليد يمد بن أمحد بن رشد القرطيب
(595-520ه1198-1126/م) ،بر يف الفقه .الذهيب ،مشس الدين
يمد بن أمحد بن عثمان (ت748.ه) :سري أعالم النبالء،تح :بشار
عواد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت د.ت ،حت ،21.ص309،307..
 -30احلسن السائح :احلضارة اإلسالمية يف املغرب ،ط ،2دار الثقافة،
الدار البيضاء ،1986 ،ص177..
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 -40ابان األابر ،يمااد باان عبااد باان أيب بكاار القضاااعي (ت658 .ه ا
) :احلل ااة السا ارياء ،ت ااح :حس ااني م ااؤنس ،دار املع ااارف ،الق اااهرة،1985 ،
حت 2.ص202..
 -41حسن علي :املرجع الساب  ،ص 501 ،500.؛ معزوز :املرجع
الساب  ،ص64..
 -42يوسااف باان أمحااد حوالااة :احلياااة العلميااة يف إفريقيااة املغاارب األد ماان
إمتا ااام الفا ااتح و حا ااىت منتصا ااف القا اارن 5ه ،جامعا ااة أم القا اار  ،السا ااعودية،
 ،1419ص226..
 -43السائح :املرجع الساب  ،ص 180..
 -44الشا اريازي ،عبا ااد الا اارمحن با اان نصا اار (ت389.ه1193 /م) :هنايا ااة
الرتب ااة يف طل ااب احلس اابة ،ت ااح :الس اايد الب اااز العا اريين ،دار الثقاف ااة ،ب ااريوت،
د.ت ،ص103..
 -45إبا اراهيم حرك ااات :املغ اارب ع اارب الت اااري  ،دار الرش اااد احلديث ااة ،ال اادار
البيضاء ،2000 ،حت ،1.ص226..

 -31املال أمحد علي :أثر العلماء املسلمني يف احلضارة األوروبية ،دار
الفكر دمش  ،1979 ،ص53..

 -46عبد الواحد املراكشي :املصدر الساب  ،ص243..

 -32حسن علي :املرجع الساب  ،ص401..

 -47احلسني أسكان :اريا التعلايم ابملغارب خاالل العصار الوسايط ،مركاز
الدراسات التارخيية و البي ية ،الرابط 2004 ،ص104. ،103.

 -33دندش :املرجع الساب  ،ص250..
 -34صاحل بن قربة :اري ا زائر يف العصر الوسيط من خالل املصادر،
سلطة املشاريع ،منشورات املركز الوطين للدراسات ا زائر،2007 ،
ص136..
 -35فياليل :املرجع الساب  ،ص325..
 -36السامرائي :املرجع الساب  ،ص326. ،325.
 -37جمها ااول ( ت.ق8.ه) :احللا اال املوشا ااية يف ذكا اار األخبا ااار املراكشا ااية،
تااح :سااهيل زكااار ،عبااد القااادر زمامااة ،دار الرشاااد احلديثااة ،الاادار البيضاااء،
 ،1979ص120..
 -38اب ا اان حوق ا اال ،أب ا ااو القاس ا اام النص ا ااييب (ت367.ه978/م) :ص ا ااورة
األر  ،منشورات دار مكتبة احلياة ،لبنان 1995 ،ص82..
 -39اب اان بطوط ااة ،مش ااس ال اادين أب ااو عب ااد يم ااد ب اان عب ااد اللا اوا
الطنج ا ا ااي (ت1377-1304.م) :حتفا ا ا ااة النظا ا ا ااار يف غرائا ا ا ااب األمصا ا ا ااار
وعجائ ااب األس اافار ،ت ااح :عب ااد اهل ااادي الت ااازي ،أكاد ي ااة اململك ااة املغربي ااة،
الرابط ،1997،ص227..

 -48كنون :النبوغ املغريب ،ص71..
 -49اب اان األابر ،أب ااو عب ااد يم ااد القض اااعي( ت658.ه1259/م):
املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علاي الصاديف رضاي عناه ،مكتباة
الثقافة الدينية مصر ،2000 ،ص279..
 -50عبد الواحد املراكشي ،املصدر الساب  ،ص173. ،172.
 -51ابن خلدون ،عبد الرمحان بن يمد :املقدمة ،دار صادر ،بريوت،
لبنان ،2000 ،ص191..
 -52إب اان خلكا ااان ،أمحا ااد با اان يما ااد اإلبراهيما ااي (ت681.ه) :وفيا ااات
األعي ااان و أنب اااء أبن اااء الزم ااان ت ااح :إحس ااان عب اااس ،دار ص ااادر ،ب ااريوت،
د.ت ،حت ،5.ص368..
 -53املقديسا ا ا ااي ،أبا ا ا ااو عبا ا ا ااد يما ا ا ااد با ا ا اان أمحا ا ا ااد با ا ا اان أيب بكا ا ا ا اار
(ت.ق4ه11/م) :أحسا ا اان التقاسا ا اايم يف معرفا ا ااة األقا ا اااليم ،ط ،3مكتبا ا ااة
مدبويل ،القاهرة ،1991 ،ص238..
 -54عي ا ا ا ااا  ،أب ا ا ا ااو الفض ا ا ا اال موس ا ا ا ااى ب ا ا ا اان عي ا ا ا ااا الس ا ا ا اابيت (ت .
544ه1149/م) :ترتيب املدارك و تقريب املساالك ملعرفاة أعاالم ماذهب
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مالااك ،تااح :سااعيد أمحااد أع ارا  ،اململكااة املغربيااة ،د.م ،1983 ،حت،08.
ص32..

الس ا ا ااقا ونخا ا اارون ،مطبع ا ااة نا ا ااة الت ا ا ا ليف و ال مجا ا ااة و النش ا اار ،القا ا اااهرة،
،1942حت ،3.ص 22.؛ أسكان :املرجع الساب  ،ص.113.

 -55املصدر نفسه :حت ،7.ص256..

مصادر و مراجع:

 -56املصدر نفسه :حت ، 8.ص109..
 -57عبد الرمحن بن يمد ا ياليل :اري ا زائر العام ،ط ،2.دار مكتبة
احليا ا اااة ،با ا ااريوت ،1965 ،حت ،1.ص -398.58.إبا ا اان خل ا اادون ،عب ا ااد
الرمحا ا ا ااان با ا ا اان يما ا ا ااد :املقدما ا ا ااة ،دار صا ا ا ااادر ،با ا ا ااريوت ،لبنا ا ا ااان،2000 ،
ص191..
 -58كنون :النبوغ العريب.77. ً،
 -59املرجع نفسه ،ص.95.
 -60كنون :املصدر نفسه ،ص95..
 -61أيوب معزوز :دور علماء املغارب و األنادلس يف خدماة علام احلاديث
خالل عصري املرابطني و املوحدين (668-442ه1268-1048/م)،
مااذكرة ماجسااتري غااري منشااورة ،كليااة العلااوم اإلنسااانية ،جامعااة ا زائاار 2أبااو
القاسم سعد ا زائر ،2016 ،ص.66.ص32..
 -62ابا اان فرحا ااون ،إب ا اراهيم با اان علا ااي (ت799.ه1396/م ) :الا ااديباحت
امل ااذهب يف معرف ااة أعي ااان امل ااذهب ،مطبع ااة املدين ااة ،دار الس ااالم ،1972
حت ،2.ص -243.63.املصدر نفسه :حت ، 8.ص109..
 -63ابن ابشكوال ،أبو القاسام بان عباد امللاك (ت578.ه1182/م ):
الصاالة ،تااح :إب اراهيم األبياااري ،دار الكتاااب املصااري القاااهرة ،دار الكتاااب
اللبناين بريوت ،1989 ،حت ، 1.ص.445.
 -64مع اازوز :املرج ااع الس اااب  ،ص -68.65.مع اازوز :املرج ااع الس اااب ،
ص68..
 -65إب اان اخلطي ااب ،لس ااان ال اادين (ت776.ه1374/م) :اإلحاط ااة يف
أخبااار غرانطااة ،تااح :يمااد عبااد عنااان ،ط ،2.مكتبااة اخلااا،ي ،القاااهرة،
 ،1973حت ،2.ص315..
 -66مع ا اازوز :املرج ا ااع الس ا اااب  ،ص -73.67 ،72 .مع ا اازوز :املرج ا ااع
الساب  ،ص73. ،72 .
 -67عبا ا ا اد كن ا ا ااون :أدب الفقه ا ا اااء ،دار الكت ا ا ااب العلمي ا ا ااة ،ب ا ا ااريوت،
 ،2014ص 243 ،242.؛ أسكان :املرجع الساب  ،ص111..
 -68املق ا ا ا ا ا ا ااري ،ش ا ا ا ا ا ا ااهاب ال ا ا ا ا ا ا اادين أمحا ا ا ا ا ا ااد ب ا ا ا ا ا ا اان يما ا ا ا ا ا ااد التلمس ا ا ا ا ا ا اااين
(ت986.ه1632/م) :أزهااار ال اراي يف أخبااار عيااا  ،تااح .مصااطفى

أ -املصادر:
القرآن الكرمي
 -1ابن األابر ،أبو عبد يمد بن عبد بن أيب
بكر القضاعي (ت658.ه ) :املعجم يف أصحاب
القاضي اإلمام أيب علي الصديف رضي عنه ،مكتبة
الثقافة الدينية مصر.2000 ،
 -2ابن األابر :احللة السرياء ،تح :حسني مؤنس ،دار
املعارف ،القاهرة ،1985 ،حت.2.
-3ابا ا ا ا ا ا ا ا اان بشا ا ا ا ا ا ا ا ااكوال (ت578-494.ه-1101/
1083م) :الصاالة ،ت ااح  :إب اراهيم البياااري ،دار الكتاااب
املص ااري ،دار الكت اااب اللبن اااين ،مص اار ،لبن ااان،1989 ،
حت.1.
 -4ابن بطوطة ،مشس الدين أبو عبد يمد بن عبد
اللوا الطنجي (ت 1377/1304م) :رحلة ابن
بطوطة ،تح :عبد اهلادي التازي ،أكاد ية اململكة
املغربية ،الرابط ،1997 ،مج.4.
 -5اب ا ا ا ا ا ا ا ا اان حوق ا ا ا ا ا ا ا ا اال ،أب ا ا ا ا ا ا ا ا ااو القاس ا ا ا ا ا ا ا ا اام النص ا ا ا ا ا ا ا ا ااييب
(ت367.ه978/م) :ص ا ا ا ااورة األر  ،منش ا ا ا ااورات دار
مكتبة احلياة لبنان.1995 ،
 -6اباان خاقااان ،أبااو النصاار الفااتح باان يمااد باان عبااد
القيس ا ا ا ااي االش ا ا ا اابيلي (ت539.ه1134-م) :قالئ ا ا ا ااد
العقب ا ااان يف ياس ا اان األعي ا ااان ،مطبع ا ااة التق ا اادم العلمي ا ااة،
القاهرة1320 ،ه.
 -7ابا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان اخلطيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب ،لسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادين
(ت776.ه1374/م) :اإلحاط ا ااة يف أخب ا ااار غرانط ا ااة،
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عنا ا ااان ،ط ،2.مكتبا ا ااة اخلا ا ااا،ي،

املساااجد ،تااح :أبااو الوفااا مصااطفى املراغااي ،ط ،4.د.د،

القاهرة ،1973 ،حت2.
 -8ابا ا ا ا ا ا اان خلا ا ا ا ا ا اادون ،عبا ا ا ا ا ا ااد الا ا ا ا ا ا اارمحن با ا ا ا ا ا اان يما ا ا ا ا ا ااد
(ت808.ه1406/م) :ديا اوان املبت اادأ واخل اارب يف اريا ا

القاهرة.1996 ،
 -16الشريازي ،عبد الرمحن بن نصر (ت389.ه-
1193م) :هناية الرتبة يف طلب احلسبة ،تح :السيد

الع اارب والعج اام والربب اار وم اان عاص اارهم م اان ذوي الشا ا ن
األك اارب ،ت ااح ،خلي اال ش ااحادة ،س ااهيل زك ااار ،ط ،4.دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان،2000 ،حت6..
 -9ابن خلدون :املقدمة ،دار صادر ،بريوت ،لبنان،

الباز العريب ،دار الثقافة بريوت ،د.ت.
 -17عيا  ،أبو الفضل موسى بن عيا السبيت
(ت544.ه1149/م) :ترتيب املدارك و تقريب
املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،تح :سعيد أمحد

.2000
 -10ابا ا ا اان خلكا ا ا ااان ،أمحا ا ا ااد با ا ا اان يما ا ا ااد اإلبراهيما ا ا ااي
(ت681.ه1282/م) :وفي ااات األعي ااان و أنب اااء أبن اااء

أعراب ،اململكة املغربية ،د.م ،1983 ،حت.08 .
 -18عبا ا ا ااد الواح ا ا ا ااد ،با ا ا اان عل ا ا ا ااي التميم ا ا ا ااي املراكش ا ا ا ااي
(ت647.ه1250 /م) :املعجا ااب يف تلخا ااي أخب ا ااار

الزمان ،تح :إحساان عبااس ،دار صاادر ،باريوت ،د.ت،
مج.5.
 -11ال ااذهيب ،مش ااس ال اادين يم ااد ب اان أمح ااد ب اان عثم ااان
(ت748.ه1347/م) :سري أعاالم النابالء ،تاح :بشاار

املغرب من لادن فاتح األنادلس إىل نخار عصار املوحادين،
تا ااح :ص ا ااالح ال ا اادين اهل ا اواري ،املكتب ا ااة العص ا ارية ،صا اايدا
.2006
 -19املقديسي ،أبو عبد يمد بن أمحد بن أيب

عواد مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د.ت ،حت.21.
 -12ابا ا ا ا ا ا ا ا ا اان فرحا ا ا ا ا ا ا ا ا ااون ،إب ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراهيم با ا ا ا ا ا ا ا ا اان علا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
(ت799.ه1396/م ) :ال ا ااديباحت امل ا ااذهب يف معرف ا ااة

بكر (ت 380.ه990/م) :أحسن التقاسيم يف معرفة
األقاليم ط ،3.مكتبة مدبويل ،القاهرة.1991 ،
 -20املقري ،شهاب الدين أمحد بن يمد التلمساين

أعي ااان امل ااذهب ،مطبع ااة املدين ااة ،دار الس ااالم،1972 ،
حت2.
 -13الفا ااريوزأابدي ،يما ااد الا اادين با اان يما ااد الش ا اريازي
(ت817.ه1415/م) :القا ا ا ا اااموس احملا ا ا ا اايط ،املطبعا ا ا ا ااة

(ت1040.ه1631/م) :أزهار الراي يف أخبار
عيا  ،تح .مصطفى السقا و نخرون ،مطبعة نة
الت ليف و ال مجة و النشر ،القاهرة،1942 ،حت3.
 -21مؤلف جمهول (ت.ق8.ه) :احللل املوشية يف

اليمنية ،مصر ،د.ت حت.2.
 -14اباان القطااان الفاسااي  ،أبااو يمااد حساان باان علااي
ب ا ا ا ا ا ا اان يم ا ا ا ا ا ا ااد ب ا ا ا ا ا ا اان عب ا ا ا ا ا ا ااد املل ا ا ا ا ا ا ااك الكت ا ا ا ا ا ا ااامي(ت.

ذكر األخبار املراكشية ،تح :سهيل زكار ،عبد القادر
زمامة ،دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاء.1979 ،

628ه1230/م) :نظاام ا مااان ل تيااب مااا ساالف ماان
أخب ا ااار الزم ا ااان ،ت ا ااح :يم ا ااود عل ا ااي مك ا ااي ،دار الغ ا اارب
اإلسالمي ،د.م.1990 ،
 -15الزركش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي ،يم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان عب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد

ب -املراجع:
 -1أيوب معزوز :دور علماء املغرب و األندلس يف
خدمة علم احلديث خالل عصري املرابطني و املوحدين
(668-442ه1268-1048/م)،مذكرة ماجستري

(ت794.ه1391/م) :إع ا ا ا ا ااالم الس ا ا ا ا اااجد أبحك ا ا ا ا ااام
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غري منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة ا زائر 2أيب

 -10حسن علي حسن :احلضارة اإلسالمية يف املغرب

القاسم سعد  ،ا زائر ،2016 ،ص.64.

و األندلس ،مكتبة اخلا،ي ،مصر.1995 ،
 -11احلسني أسكان :اري التعليم ابملغرب خالل
العصر الوسيط (9-1ه15-7/م) ،مركز الدراسات

 -2بكري العيد :العالقات الثقافية بني األندلس و
دول املغرب بني القرن 9-7ه15-13/م مذكرة
مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف التاري الوسيط،
جامعة العقيد احلاحت خلضر ،قسم التاري و علم اآل ر
جامعة احلاحت خلضر ،ابتنة .2015/2014 ،
 -3بوحس ا ااون ،عب ا ااد الق ا ااادر :العالق ا ااات الثقافي ا ااة ب ا ااني
املغرب األوسط واألنادلس خاالل العهاد الازايين (-633
962ه1554-1235/م) ،م ا ا ا ا ااذكرة مقدم ا ا ا ا ااة لني ا ا ا ا اال
ش ا ااهادة املاجس ا ااتري يف اري ا ا املغ ا اارب اإلس ا ااالمي ،قس ا اام
التا ا ا ا ا ا اااري  ،جامعا ا ا ا ا ا ااة أيب بكا ا ا ا ا ا اار بلقايا ا ا ا ا ا ااد ،تلمسا ا ا ا ا ا ااان،
.2008/2007
 -4ا ياليل عبد الرمحن بن يمد :اري ا زائر العام،
ط ، 2.دار مكتبة احلياة ،بريوت ،1965 ،حت.1.
 -5احلاحت يمد بن رمضان شاوش :ابقة السوسان يف
التعريف حباضرة تلمسان عاصمة دولة بين زاين ديوان
املطبوعات ا امعية ،ا زائر1995 ،
 -6حركات ابراهيم :املغرب عرب التاري  ،دار الرشاد
احلديثة ،الدار البيضاء2000 ،م  ،حت.1.
 -7حسن إبراهيم حسن :اري اإلسالم السياسي
والديين و الثقايف و االجتماعي ،مكتبة النهضة املصرية
القاهرة ،1968 ،حت.4.
 -8حسن أيوب :فقه العبادات أبدلتها يف اإلسالم،
دار السالم للطباعة والنشر و التوزيع وال مجة ،مصر
.2002
 -9حسن أمحد يمود  :قيام دولة املرابطني ،دار الفكر
العريب للنشر ،القاهرة ،د.ت.

التارخيية و البي ية ،الرابط.2004 ،
 -12حسني مؤنس :املساجد ،سلسلة عامل املعرفة،
عدد ،37.الكويت ،جانفي1981 ،
 -13حوالة يوسف بن أمحد :احلياة العلمية يف افريقية
(املغرب األد ) من إمتام الفتح و حىت منتصف القرن
5ه ،جامعة أم القر  ،مكة املكرمة1419 ،ه.
 -14خالدي عبد احلميد :العالقات الثقافية بني
املشرق و املغرب األوسط من الفتح إىل هناية املوحدين
(50ه670-م 646 /ه1266-م) ،أطروحة مقدمة
لنيل شهادة الدك واه يف التاري اإلسالمي ،جامعة
ا زائر ،قسم التاري  ،ا زائر.2008 ،
 -15دندش عبد اللطيف :دور املرابطني يف نشر
اإلسالم يف غرب افريقيا ،دار الغرب اإلسالمي بريوت
لبنان.1988 ،
 -16بن الديب عيسى :املغرب واألندلس يف عصر
املرابطني  ،دراسة اجتماعية و اقتصادية (-480
540ه1145-1056/م) ،رسالة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه يف التاري الوسيط ،جامعة ا زائر قسم
التاري  ،ا زائر.2009/2008 ،
 -17راجاح مجيلة :إسهامات علماء املغرب الوسيط
يف تنمية الدرس النحوي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه ،جامعة مولود معمري ،قسم اللغة العربية
وندايفا ،تيزي وزو.2015/2014 ،
 -18الزركلي ،خري الدين بن يمد بن علي بن فارس:
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من
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العرب و املستعربني و املستشرقني ،تح :اآلبري
أغنالريس ،دار العلم للماليني ،لبنان ،د.ت ،حت.7.
 -19سامل عبد العزيز :اري املغرب يف العصر
اإلسالمي ،مؤسسة شباب ا امعة للطباعة والنشر
والتوزيع ،اإلسكندرية.1999 ،
 -20صاحل بن قربة :اري ا زائر يف العصر الوسيط
من خالل املصادر ،سلطة املشاريع ،منشورات املركز
الوطين للدراسات ،ا زائر.2007 ،
 -21طه مجال أمحد :مدينة فاس يف عصري املرابطني
و املوحدين ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،مصر د.ت.
 -22عائشة كردون :املساجد التارخيية ملدينة ا زائر
منشورات ألفا ،ا زائر ،د.ت.
 -23عبد العزيز فياليل :تلمسان يف العهد الزايين،موفم
للنشر و التوزيع ،ا زائر ،2002 ،حت1..
كنون :النبوغ املغريب يف األدب العريب

 -24عبد
د.د ،د.ت.
 -25عب ا ا ا ااد كن ا ا ا ااون :أدب الفقه ا ا ا اااء ،دار الكت ا ا ا ااب
العلمية ،بريوت.2014 ،
 -26عبد النعيم حسنني :سالجقة إيران والعراق مكتبة
النهضة املصرية ،د.ط ،القاهرة.1959 ،
 -27السامرائي هند فاضل مجعة :أثر علماء املغرب
يف احلياة العلمية ببالد األندلس يف عهدي املرابطني
واملوحدين(688-484ه1268-1091/م) ،مذكرة
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاري اإلسالمي،
جامعة بغداد ،قسم التاري  ،بغداد.2012 ،
 -28هند فاضل مجعة السمرائي :أثر املغاربة يف احلياة
العلمية ابألندلس ،جملة دراسات يف التاري واآل ر
ملح العدد  ،75حزيران.2020 ،
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