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ملخص:

يتناول هذا املوضوع مدى حضور قضايا التاريخ املذهبي في املغرب األوسط لدى الباحث موس ى لقبال ،باعتباره واحدا
من رواد املدرسة التاريخية الجزائرية ،والذي ساهم في التعريف بالتراث الحضاري للمغرب األوسط ،تأليفا وتكوينا وتحقيقا،
والذي مثل رافدا أساسيا في الفكر التاريخي الجزائري املعاصر ،خاصة أن املغرب األوسط عرف تيارات مذهبية متعددة
تباينت وتنافست فيما بينها ،ليستقر األمر على املذهب املالكي الذي شكل أرضية موحدة لسكان املغرب األوسط ،متناولين
معالم ومنهج تناوله للتاريخ املذهبي للمغرب األوسط ،معرجين في األخير على تداعيات هذا الخطاب على الرؤية التاريخية
للتاريخ الحضاري للمغرب األوسط ،وصوال إلى تأكيد الباحث موس ى لقبال على ما للتيارات املذهبية التي انتشرت في املغرب
األوسط من عامل مساعد في الثراء والتنوع الثقافي ،بسبب الزخم املرافق لها على النواحي السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والحضارية ،وما خلفه من نقاط كثيرة للتقاطع والتقارب املذهبي بين التيارات والفرق اإلسالمية.
كلمات مفتاحية :موس ى لقبال ،املذاهب ،املنهج التاريخي ،املغرب األوسط.
Abstract:
This topic deals with the extent of the presence of the issues of the history of the Middle Eastern religion in Morocco by Dr.
Musa Leqbal, as one of the pioneers of the Algerian Historical School, who contributed to the definition of the cultural heritage of
the Middle Maghreb. The middle knew different denominations of denominations varied and competed among themselves, to
settle down on the Maliki doctrine, which formed a unified ground for the population of the Middle Morocco, reaching the
milestones and methodology of dealing with the history of the moroccan of the Maghreb, and finally the implications of this
speech on the following vision Which is dedicated to the cultural history of the Middle East, and to the emphasis of Professor
Moussa Lkbal on what the sectarian currents that spread in the middle of Morocco is a factor in wealth and cultural diversity
because of the momentum associated with it on the political, economic, social and cultural aspects. Currents and Islamic Divisions.
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keywords; Mousa Leqbal, Schools of Thought, Historical Methodology, Middle Maghreb.
Le résumé :
Ce sujet traite de l'étendue de la présence des problèmes de l'histoire de la religion du Moyen-Orient au Maroc par M. Musa
Leqbal, l'un des pionniers de l'École historique algérienne, qui a contribué à la définition du patrimoine culturel du Maghreb
moyen. Le milieu connaissait différentes confessions de confessions variées et rivalisait entre elles pour s'installer sur la doctrine
malékite, qui constituait un terrain unifié pour la population du Moyen-Maroc, atteignant les jalons et la méthodologie pour
traiter de l'histoire du Marocain du Maghreb, et enfin les implications de ce discours sur la vision suivante Laquelle est dédiée à
l’histoire culturelle du Moyen-Orient et à l’accent mis par le professeur Moussa Lkbal sur ce que les courants sectaires qui se
propagent au centre du Maroc sont un facteur de richesse et de diversité culturelle en raison de l’élan qui y est associé sur les plans
politique, économique, social et culturel. Courants et divisions islamiques.
Mots clés :Mousa Leqbal, Ecoles de pensée, Méthodologie historique, Moyen-Maroc.
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مقدم ـ ـ ـ ـة:
يعتبر التاريخ املذهبي من أهم القضايا املولوجة في التاريخ اإلسالمي ككل ،وتاريخ املغرب األوسط
بالخصوص ،إذ حجزت إشكاالت التيارات املذهبية وتفاعالتها داخل منظومة املغرب األوسط مكانة هامة
ضمن انتاجات املؤرخين الجزائريين.
والشك أن االطالع على التاريخ املذهبي ودراسته من لدن املؤرخين الثقاة يساعد ال محالة على تفهم
األحداث وتفسير املواقف وتحليل األفكار والرؤى ،ويضفي من جهة أخرى ملسة علمية موضوعية على سير
وتطور األحداث.
فخالل العصر اإلسالمي شهد املغرب األوسط تحوالت مذهبية متالحقة؛ على غرار بقية الدول في هذا
الفضاء ،ففي مطلع القرن الثاني الهجري شهد املغرب األوسط تحوال من العقيدة السنية املأثورة عن
الصحابة إلى مذاهب وافدة من املشرق ،وما إن حل القرن الثالث الهجري حتى خيم على املغرب األوسط
تحول مذهبي أخر تبنته السلطة الفاطمية ،ثم العودة إلى املذهب السني بداية من القرن الرابع الهجري
قمة وقاعدة.
واملرحوم الباحث موس ى لقبال من أعالم املؤرخين الجزائريين البارزين في هذا املجال ،وهو أحد أبرز
الشخصيات األكاديمية التي أسهمت في إثراء املكتبة الوطنية والعربية اإلسالمية باملنجز العلمي التاريخي،
إذ أن املتفحص لكتاباته في هذا املجال ال يحتاج إلى كبير هناء للوقوف على مدى االهتمام الذي أواله لهذه
املسألة ،والذي يشهد له بريادته في هذا الحقل باإلجابة عن كثير من اإلشكاالت التاريخية التي الزالت
إفرازاتها حتى ا ليوم ،أو من خالل إسهاماته بالبحث والتحقيق أو تخريج ثلة من املؤرخين.

اإلشكالية:
ما مدى مساهمة الباحث موس ى لقبال في التأريخ لقضايا التاريخ املذهبي في املغرب األوسط؟
وتندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية والتي يمكن صياغتها على النحو التالي :من هو
الباحث موس ى لقبال؟ كيف كان تناول الباحث موس ى لقبال ألهم قضايا التاريخ املذهبي في املغرب
األوسط؟ وما هي تداعيات طروحاته على التأريخ للمغرب األوسط من الناحية الحضارية؟

أهداف املوضوع
يهدف املوضوع إلى معرفة مدى حضور قضايا التاريخ املذهبي في املغرب األوسط لدى الباحث موس ى
لقبال ،خاصة أن هذا األخير يعتبر أحد رواد املدرسة التاريخية الجزائرية ،والذي ساهم في التعريف
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بالتراث الحضاري للمغرب األوسط ،تأليفا وتكوينا وتحقيقا السيما وأن البيئة األسرية وظروف االستعمار
لعبت دورا بارزا في نشأة املرحوم نشأة دينية ،جعلته مياال إلى تناول قضايا التاريخ الديني واملذهبي
بالخصوص ،فالغوص في املنعطفات املفصلية للتاريخ املذهبي سيمكننا من زيادة تفهم سيروة األحداث
التاريخية باملغرب األوسط وربط السابق بالالحق.

 -1موس ى لقبال النشأة و الحياة العلمية:
 -1-1املولد والنشأة
ولد موس ى لقبال في مدينة بريكة سنة60..م ،من أسرة فقيرة طابعها العام الكفاح املستمر لسد
رمق العيش في ظل ممارسات السلطة الفرنسية ،أدخل الكتاب على عادة ذلك الوقت في سن مبكرة،
فظهرت عليه أمارات النبوغ وقوة الذاكرة وملكة الحفظ ،في سنة  6066شد الرحال إلى نفطة بالجريد
التونس ي ملتابعة دراسته ،ومابين  606.-606.نال شهادة األهلية بامتياز ،سنة  6067نال شهادة
التحصيل بتونس العاصمة والتي أهلته لدخول جامعة القاهرة قسم التاريخ والتي حصل منها على شهادة
ليسانس سنة .6056
تحصل على دبلوم الدراسات العليا في التاريخ من جامعة الجزائر سنة  6055في الوقت الذي انخرط
فيه للعمل التربوي كأستاذ للتاريخ في املدرسة الفرنسية بالعاصمة ،ثم تحصل على ماجستير في التاريخ
اإلسالمي من جامعة عين شمس سنة  ،6059ليتوجها بدكتوراه تاريخ إسالمي سنة  607.من نفس
الجامعة.
تدرج في عمله الوظيفي بالجزائر من أستاذ مساعد إلى أستاذ مكلف بالدروس ،ثم أستاذ محاضر ،
فأستاذ كرس ي رئيس وحدة بيداغوجية ،إلى أستاذ للتعليم العالي.
زاوج املرحوم بين مهنة التدريس والعمل اإلداري والثقافي فقد كان رئيس قسم التاريخ بجامعة الجزائر
مابين  ،6075-607.ومسئول ال بحث العلمي في دائرة العلوم االجتماعية في نفس السنوات ،باإلضافة إلى
رئيس املجلس العلمي ملعهد التاريخ بين  ،600.-6099كما شغل نائب رئيس الجمعية التاريخية الجزائرية
سنة  ،6057وعضوا مؤسسا التحاد الكتاب الجزائريين سنة  ،607.باإلضافة إلى كونه عضوا في اللجنة
الوطنية للتعريب(.)1
 -2-1الحياة العلمية:
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أما عن أهم أعماله األكاديمية والتي توزعت بين تأليف الكتب واملقاالت واملداخالت العلمية في امللتقيات
والندوات العلمية وتحقيق املخطوطات فأهمها:
كتاب املغرب اإلسالمي ،كتاب عقبة بن نافع الفهري ،كتاب دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية ،كتاب
الحسبة املذهبية في بالد املغرب العربي ،كتاب ملحمة ابن عبد هللا االيكجاني ،كتاب الجزائر في التاريخ
الجزء الثالث باالشتراك مع آخرين ،تحقيق كتاب التيسير في أحكام التسعير(. )2
باإلضافة الى عشرات املقاالت موزعة على مجالت متعددة مثل مجلة األصالة والثقافة ،ومجلة كلية
اآلداب جامعة الجزائر ،ومجلة املؤرخ العربي ببغداد(.)3

 -2أهم قضايا التاريخ املذهبي عند املرحوم املنهج والرؤية:
 -1-2نظرته للمذاهب واملذهبية:
يرى األستاذ الدكتور موس ى لقبال أن التيارات املذهبية التي انتشرت في املغرب األوسط عامل ثراء
وحضارة ،بسبب الزخم املرافق لها على النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحضارية ،وفي هذا
الصدد يؤكد املرحوم أن املذهبية في املغرب األوسط دليل " على مدى خصوبة النصوص اإلسالمية،
وتنوع مفاهيمها" مشيرا في سياق آخر أن " الشائع في التاريخ املذهبي عند املسلمين أن النضال بينهم لم
يكن على غير أساس ،بل كان محوره األساس ي النصوص ونوع تفسيرها ،ثم على مقدار مرونة الدين
اإلسالمي وبعده عن التحجر ،ونأي معتنقيه عن الجمود ،والتعبد لظواهر النصوص"( )4وهو بهذا يدل على
العالم الذي يبحث عن مكامن القوة والوحدة والتقارب في املذاهب اإلسالمية ،بل يتلمسها من أجل
استثمارها في الكتابة التاريخية وفهم الظاهرة التاريخية ،وهو بذلك يحيل على فهم خاص للمذهبية
بقوله" ولقد كان هذا الخالف املذهبي الذي ينم عن استعداد للتطور والتقدم ايجابيا بنتائجه الثقافية(،)5
فصناعة الحضارة عنده ماهي إال نتاج الستيعاب كل الفرق واألطياف الدينية()6والحضارية على اختالف
أسسها ومقوماتها وايديولجيتها دون إقصاء أو تهميش.
 -2-2قوالب اهتمامه باملذهبية:
كان املرحوم موس ى لقبال مهتما أيما اهتمام باملذاهب والفرق اإلسالمية ،سيما في بالد املغرب األوسط،
لذا نجده وباستمرار يختار عناوين كتبه ومقاالته بإيحاءات مذهبية ،بل منطلقا ومنتهيا من محطات
مذهبية كبرى أو ماله عالقة عموما بالتاريخ املذهبي من قبيل:
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 كتاب دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية.كتاب الحسبة املذهبية في بالد املغرب العربي.كتاب ملحمة ابن عبد هللا االيكجاني.كما أن هذا التمش ي تواصل وانعكس على األطروحات والرسائل التي أشرف عليها مثل رسالة دور زناتة
في الحركة املذهبية ملحمد بن عميرة ،ودور املذهب الحنفي في الحياة الثقافية واالجتماعية في بالد املغرب
اإلسالمي لسامعي إسماعيل ورسالة الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي لنفس املؤلف بعنوان القاض ي النعمان
ودوره في الدعوة اإلسماعيلية(.)7
إضافة لتشجيعه على تحقيق وتوظيف املصادر الدفينة ذات العالقة باملوضوع ،منتهية بذلك إلى
تحليالت موفقة لسيرورة وحركية التاريخ املذهبي ببالد املغرب األوسط ،حيث حقق مخطوط التسيير في
أحكام التسعير للمجيلدي وقال فيه"  ...ويعتبر في أسلوبه وشموله ألبواب السنة وفروعها  ،وفي عرضها
كلها في إطار املذهب املالكي ،وآراء مجتهديه من أنسب ما ينشر عن صور تطور الحسبة املالكية في العصور
املتأخرة.)8("...
ولعل أهم خط له التركيز على نقاط التقاطع والتقارب املذهبي بين التيارات والفرق اإلسالمية في منهج
علمي قائم على التحليل واالستنباط وربط األجزاء ببعضها البعض ،بعد إجمال الحديث عن النواحي
السياسية بقدر ما يظهر تفاعالتها في الجانب الديني واملذهبي ،دون إيجاز مخل وال تفصيل ممل ،ففي
معرض حديثه عن املصادر املستقاة في كتابه الحسبة املذهبية سجل املرحوم بعين املالحظ الدقيق أن
كتاب النيل وشفاء العليل للثميني وهو في الفقه اإلباض ي وبين مختصر خليل بن إسحاق املالكي تشابها
كبيرا سواء في عرض املصطلحات أو كيفية الصياغة ،مما جعله يرجح أن االباضية أعجبوا باملختصر
فنحوا على منواله( ،)9مظهرا بذلك حقيقة لطاملا أشار إليها كحقيقة تقارب املذهبين املالكي واالباض ي.
كما أكد على التعايش املذهبي داخل املجتمع الرستمي بقوله" وقد كان تسامح األئمة الرستميين مع
الطوائف املذهبية ومع املخالفين لهم ،وتركهم يعيشون حياة انفصالية في إطار مذهبهم؛ميزة حسنة
،تركت آثارا حضارية معتبرة"( ،)10وعند تحدثه عن األدارسة العلويين استنتج " أن األدارسة لم يفرضوا
على السكان عقيدة معينة أو مذهبا خاصا ...ولذلك تعايش األدارسة مع الصفرية واالباضية ومع أهل
السنة كذلك"(.)11
وفي نفس اإلطار يشير الى اعتدال بعض الفرق اإلسالمية وامليالين الى الدعة كاالباضية في املغرب
األوسط ،مقرنا ذلك بحظ سكان املنطقة( ،)12والتي تصنف خارج السنة والجماعة من طرف كتب امللل
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والنحل( ،)13ومدى قربها من هذه الناحية من أهل السنة والجماعة( ،)14في موضوعية هادئة تنم عن تكوين
تاريخي رزين ،معتمدا على األحداث املبثوثة في النصوص التاريخية ومشاهداته ،مبديا رأيه فيها بقوله" أنهم
أقرب إلى أهل السنة"( ،)15وهو ما يؤكد ملسته الهامة في تفهم املذاهب ،إذ نفخ أفكارا من روح قراءاته
النيرة ،والتي تدلل على سعة اطالعه في موضوع املذهبية ودرايته بخباياه ،ما جعله يوفق إلى أبعد الحدود
في تدخالته التي تتسم بالنقد والتحليل والتعليق في أغلب األحيان ،ويبدوا أن بقاءها ببالد الجزائر اليوم
على عكس الفرق والطوائف األخرى ما ينهض دليال على مدى جدية وتوفيق آرائه في هذا الحقل.
 -3-2التعمق في املنعطفات املفصلية للتاريخ املذهبي:
نظرا للدور الكبير الذي لعبته الفرق املذهبية في تاريخ املغرب األوسط سواء في األحداث السياسية أو
االقتصادية أو الثقافية ،فقد توجهت أبحاث املرحوم بالذات إلى بالبحث والدراسة في هذا الحقل،إذ يقول
أن " الدعوة املذهبية أو التيار املذهبي في أرض املغرب اإلسالمي من أعظم ما شهدته املنطقة في القرن
الثاني للهجرة ،كمحطة النتشار اإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية ،وكأثر من آثار اختالف املسلمين حول
موضوع اإلمامة الكبرى او الخالفة ، )16("...مركزا على كل ماله عالقة من قريب أو بعيد بالدولة الفاطمية ملا
تمثله من ثقل وأهمية في التاريخ للمغرب اإلسالمي ككل واملغرب األوسط بالخصوص ،فقيامها حسبه كان
منطلقا من فكرة مذهبية مقترنة بصبغة سياسية ،تقوم على استرداد حق مغتصب في الخالفة ،للتبلور
وتتطور هذه الفكرة الدينية الى دولة شيعية فاطمية( ،)17وهو ما يحيل على تفهم لألحداث ووعي بالتداخل
ملا هو سياس ي بالديني واملذهبي.
وفي نفس اإلطار استعرض أسباب تركز الدعاية الشيعية باملغرب اإلسالمي وايكجان بالذات ،محلال
أسباب تبجيل ال سكان وتشيعهم آلل البيت ،مشيرا إلى أنه تشيع ال من قبيل التشيع العقدي املذهبي بل
اتجاه يقوم على الرسول صلى هللا عليه وسلم وآل بيته( ،)18وفي هذا التوجه يشير املرحوم إلى ما تمتع به آل
البيت" عند جميع املسلمين في املغرب من محبة وتقدير"( ،)19مبديا رأيه ومحلال هذه القضية ،خاصة أنها
اقترنت بمخلفات الدعوة اإلسماعيلية وأثر نشاط الفاطميين في نشر الدعوة بين جمهور املغاربة بقوله":
لكن يبدوا من املقبول أن تكون أيضا رواسب قديمة من عصور اإلسالم األولى ،احتفظت بها بيئة املغرب
التي أخذت بمبادئ اإلسالم على بساطتها األولى ،أي قبل أن يدخلها تحريف أهل األهواء والفرق اإلسالمية،
مواصال تفسيره بعدم استبعاده أن يكون مذهب مالك إمام دار الهجرة" أحد العوامل فيما يكنه أهل
السنة والجماعة في املغرب آلل البيت من تقدير خاص ،)20("...معرجا في الوقت ذاته الى أسباب اختيارهم
للمنطقة بقوله" ...فهؤالء وبنوهم اختاروا بعد النكبات التي حلت بهم ،وبآل البيت في املشرق بيئة املغرب...
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ووفرت لهم جو األمان والراحة واالستقرار ،)21("...وهو ما ينم عن منهجه الذي يقوم على إيراد ما يعتقد
بصحته أو بأنه أقرب إلى الصواب ،ويغفل في نفس الوقت عن التعرض للمعلومات التي يعتقد أن منطق
الحوادث والتفكير السليم ال يؤيد صحتها.
مركزا في موضوع آخر على ضرورة االستئناس والركون إلى سياق الواقع املغربي االجتماعي والفكري في
عمليات تفكيك فعاليات املغرب األوسط ،وإثباته لقوة تأثير وانتشار الفكر املالكي مقارنة بكل األفكار
املذهبية األخرى(،)22خاصة بعد أن أدى عدم اعتماد سياق الواقع املغربي االجتماعي والفكري ،إلى القيام
إسقاطات اختصروا فيها مسافات زمنية وطوروا فيها مراحل تاريخية  ،وبذلك انحرفوا عن الحقيقة ولم
يعطوا لسير األحداث وتطورها املعنى الحقيقي(.)23
وألجل إضفاء ملسة تاريخية موضوعية وتتبع األحداث التاريخية وزيادة تفهم لسيرورة وحركية املذهبية
في املغرب ،ركز موس ى لقبال على اإلحالة على األحداث املكملة للتاريخ املذهبي املغربي ،من خالل ربط تاريخ
املشرق باملغرب والسابق بالالحق واملرحلية في إصباغ املذهبية التي تخدم هدفا أكبر ،فقال ...":هذا فضال
عن أن تاريخ كتامة زاوية هامة أو نافذة يطل منها الباحث على سير العالقات العامة بين املغرب واملشرق
اإلسالمي ومصر الفاطمية ،)24("...كما أشار املرحوم إلى حضور فكرة عدم تحقق إقامة خالفة آل البيت
حسبهم إال في نظام سياس ي علوي قار بقوله ...":فقد اتجهت العناية في املرحلة األولى من التوسع على
حساب العباسيين لتحقيق الهدف نحو تأسيس أنظمة سياسية في األطراف ،حيث تكون هذه بعيدة عن
مركز الثقل العباس ي ،وحيث يتوفر األمن ...وكانت هذه الخطة متقنة وحكيمة ،الن الفاطميين استغلوا
األوضاع املختلفة في املناطق البعيدة في التمكين ألنفسهم ولحركتهم ،وفي األعداد ،وفي التهيئة املعنوية
واملادية،قصد التسرب إلى املناطق األخرى املجاورة تدريجيا )25("...كما دعم هذا الخط بالدعوة إلى دراسة
الدعوة الشيعية في املشرق بعد انتقالها إلى هناك( ،)26في إستراتيجية منهجية وتمش واضح ينم عن حضور
شخصية املؤرخ املتمكن الذي خبر الظروف واملالبسات املذهبية.
 -4-2إعادة االعتبار للتاريخ املذهبي( األهداف الشروط واآلفاق):
يرى املرحوم موس ى لقبال أن ندرة التأليف املنهجي حول موضوع التاريخ املذهبي على الخصوص من
أهم أهدافه لخوص غمار هذه التجربة( ،)27على الرغم مما يكتنفها من صعاب وتحديات ،ألنه حسب
قوله" موضوع بكر ،لم يلق حتى اآلن عناية جادة من الباحثين ،وألن تاريخ كتامة يمثل جزءا هاما من
التاريخ القومي لسكان املغرب األوسط في العصور الوسطى ،)28("...خاصة انشغال الجزائريين بعد
االستعمار بعمليات البناء والتعمير ،ثم التاريخ لألحداث السياسية حال دون تدوين التاريخ املذهبي.
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كما أقنع من جهة أخرى بضرورة وحتمية خوض هذا املجال الرائد في وقته ،وهدفه من ذلك كما عبر
عنه" أن أسد ثغرة واضحة في بيئتنا ،وأن أجلي موضوعا تدل رعايته بدأ ،واستمرارا على مدى عناية
اإلسالم وحكام املسلمين بسالمة الحياة في شتى صورها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية
واملذهبية ،)29("...إذ كان هدف املرحوم والحالة هذه تقديم تاريخ املغرب اإلسالمي يكون قائمة على جزئيات
مستوعبة بتفاصيلها ،شاملة بأطرافها لتؤدي في األخير إلى صورة معتمدة للتطورات املذهبية في املغرب
األوسط .
في ظل تدوين تاريخ الجزائر قبل عهده وخالله وعلى مختلف عصوره من قبل املستشرقين الغربيين
بصفة عامة والفرنسيين على الخصوص والتي تشوبها النقص وتعوزها الدقة والشمولية والتكامل(،)30
ألغراض ال تخفى دالالتها وسياقاتها ونتائجها ،ومحاولة تصحيح وغربلة هذا النتاج بما يتوافق والواقع
التاريخي والخصوصية الحضارية ملجتمع املغرب األوسط.
ومن أهم شروط هذا التمش ي حسبه ،ضرورة استخدام مصادر متنوعة ،إذ يقول حين تعرضه ملوارد
كتابه الحسبة "...واعتم دت في إجالء غوامضه على مصادر مختلفة ،صنفتها موضوعيا حسب
أهميتها ،)31("...والشك أن هذه املنهجية تساعد على تفهم الحقيقة التاريخية املذهبية وتضعها في إطارها
الصحيح.
وتبقى أهم آفاق هذا التوجه؛ تنمية حس االنتماء الحضاري للوطن واألمة في إطار البعد العربي
اإلسالمي ،منطلقا في ذلك من نفسه وناقال طاقته تلك إلى طلبته ،حتى أن أستاذه سعيد عبد الفتاح
عاشور يشيد يتوجه املرحوم العروبي اإلسالمي بقوله" وفد في الخمسينات من هذا القرن بعض أبناء
الجزائر ،يتلقون تعليمهم في جامعات مصر العربية ،ليعودوا رسال للعروبة والتعريب في بالدهم ،ومن
هؤالء صاحب هذه الرسالة الدكتور لقبال موس ى بن عالوة ...والحق أنه كان دائما وأبدا يمثل الثمرة
اليانعة من شباب الثورة الجزائرية ،ويعطي صورة صادقة للرجل الجزائري الشديد اإليمان باهلل ويوطنه
وبعروبته ،)32("...من أجل تحصين األجيال املتعاقبة بما يخدم هويته ،ويصب في تثمين تمسكها واعتزازها
بمقومات انتمائها وتاريخها التليد.

خاتمة:
ال يسعنا في ختام هذه الورقة التي تطلعنا من خاللها إلى محاولة رصد تناول موس ى لقبال ألهم قضايا
التاريخ املذهبي ،إال أن نخلص إلى تسجيل مايلي:
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-

-

لعبت البيئة األسرية وظروف االستعم ار دورا بارزا في نشأة املرحوم نشأة دينية،جعلته مياال الى
تناول قضايا التاريخ الديني واملذهبي بالخصوص.
مساهمة املرحوم في الفعاليات العلمية والثقافية والسياسية لبالده بوأه مكانة هامة في الساحة
الوطنية وخارجها.
تأكيد األستاذ الدكتور موس ى لقبال على ما للتيارات املذهبية التي انتشرت في املغرب األوسط من
عامل مساعد في الثراء والتنوع الثقافي ،بسبب الزخم املرافق لها على النواحي السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والحضارية ،وما خلفه من نقاط كثيرة للتقاطع والتقارب املذهبي بين
التيارات والفرق اإلسالمية.
الغوص في املنعطفات املفصلية للتاريخ املذهبي من أجل زيادة تفهم سيروة األحداث التاريخية
باملغرب األوسط وربط السابق بالالحق.
من أهم آفاق الدراسات املذهبية عند املرحوم تنمية حس االنتماء الحضاري للوطن واألمة في
إطار البعد العربي اإلسالمي.

قائمة الهوامش:
1

موسى لقبال ،كلمة لمسيرة سبعين سنة األستاذ الدكتور موسى لقبال ،ضمن كتاب دراسات وبحوث مغربية أعمال مهداة الى

األستاذ الدكتور موسى لقبال ،دار بهاء الدين ،قسنطينة ،8002 ،ص.51 - 51

2

المرجع نفسه ،ص .51

3

بشار قويدر ،تأبينية األستاذ الدكتور موسى لقبال ،حوليات التاريخ والجغرافيا ،العدد ،1المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة،

4

موسى لقبال ،المغرب اإلسالمي ،ط ،8الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،5825،ص .528-522

 ،8058ص.812

5

المرجع نفسه ،ص .528

6

حول النشاط الفكري لمختلف المذاهب في المغرب األوسط انظر :حسن حافظي علوي ،المذاهب اإلسالمية ببالد المغرب من

7

حول أهم كتبه والرسائل التي أشرف عليها انظر دراسات وبحوث مغربية أعمال مهداة الى األستاذ الدكتور موسى لقبال ،دار

8

موسى لقبال ،الحسبة المذهبية في بالد المغرب العربي نشأتها وتطورها ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،5815،

التعدد الى الوحدة  ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،8002 ،ص .28 – 22

بهاء الدين ،قسنطينة ،8002 ،ص.58-51

ص.58

9

المرجع نفسه ،ص.52
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10

موسى لقبال ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية منذ تأسيسها الى منتصف القرن الخامس الهجري ،الشركة الوطنية للنشر

11

موسى لقبال ،زناتة واألشراف الحسينيون في مجال تلمسان والمغرب األوسط ،مجلة األصالة ،العدد ،81و ازرة التعليم األصلي

والتوزيع ،الجزائر ،5818،ص.338

والشؤون الدينية ،الجزائر ،5811 ،ص.81

12عطا هللا دهينة وآخرون ،موسى لقبال وآخرون ،الجزائر في التاريخ( العهد اإلسالمي)،ج ،3المؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر ،5822،ص.32

13

الشهرستاني ،الملل والنحل،ج ،5تحقيق :علي مهنا وعلي حسن فاعور ،دار المعرفة ،بيروت ،5883 ،ص.512-511

14

علي يحي معمر ،االباضية بين الفرق اإلسالمية ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،5811 ،ص.31-31

البغدادي ،الفرق بين الفرق ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،5881 ،ص.501-502

15

عطا هللا دهينة وآخرون ،موسى لقبال وآخرون ،المرجع السابق ،ص.33

17

موسى لقبال ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الهجري ،المرجع السابق،

16

المرجع نفسه ،ص.33

ص802؛ موسى لقبال ،أهداف الدعوة اإلسماعيلية في مصر وبالد المشرق اإلسالمي منذ عصر مبكر ،مجلة المؤرخ العربي،
العدد ،5بغداد  ، 5812،ص.885

18

موسى لقبال ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية منذ تأسيسها الى منتصف القرن الخامس الهجري ،المرجع السابق ،ص

19

موسى لقبال ،زناتة واألشراف الحسينيون في مجال تلمسان والمغرب األوسط  ،المرجع السابق ،ص.88
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20موسى لقبال ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الهجري ،المرجع السابق،
ص.801

21
22

موسى لقبال ،زناتة واألشراف الحسينيون في مجال تلمسان والمغرب األوسط ،المرجع السابق ،ص.88

القاضي عياض ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،ج ،8مكتبة الحياة ،بيروت ،دت ،ص352؛

موسى لقبال ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الهجري ،المرجع السابق ،ص

255؛ إسماعيل سامعي ،بذور التشيع وإمارات العلويين ببالد المغرب من خالل دور كتامة ،ضمن كتاب دراسات وبحوث مغربية
أعمال مهداة إلى األستاذ الدكتور موسى لقبال ،دار بهاء الدين ،قسنطينة ،8002 ،ص.80

23

المرجع نفسه ،ص.508

24

موسى لقبال ،دور قبيلة كتامة في تاريخ الدولة الفاطمية ،مجلة األصالة ،العدد ،55و ازرة التعليم األصلي والشؤون الدينية،

25

موسى لقبال ،أهداف الدعوة اإلسماعيلية في مصر وبالد المشرق اإلسالمي منذ عصر مبكر ،المرجع السابق ،ص.885

الجزائر ،5818،ص.513
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قضايا من التاريخ املذهبي في املغرب األوسط في كتابات الدكتورموس ى لقبال" قراءة في املنهج والرؤية
رامي بلعيدي  .عبدالرزاق خضور

26

موسى هيصام ،آراء وأفكار مستخلصة من مقاالت األستاذ الدكتور موسى لقبال ،ضمن كتاب دراسات وبحوث مغربية أعمال

مهداة الى األستاذ الدكتور موسى لقبال ،دار بهاء الدين ،قسنطينة ،8002 ،ص.25

27

موسى لقبال ،الحسبة المذهبية في بالد المغرب العربي نشأتها وتطورها ،المرجع السابق ،ص.2

29

موسى لقبال ،الحسبة المذهبية في بالد المغرب العربي نشأتها وتطورها ،المرجع السابق ،ص.1

31

موسى لقبال ،الحسبة المذهبية في بالد المغرب العربي نشأتها وتطورها ،المرجع السابق ،ص.2

28

موسى لقبال ،دور قبيلة كتامة في تاريخ الدولة الفاطمية ،المرجع السابق ،ص.513

30

المرجع نفسه ،ص2؛ سعيدوني ناصر الدين ،ورقات جزائرية ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،8000،ص.12

32

موسى لقبال ،دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية منذ تأسيسها الى منتصف القرن الخامس الهجري ،المرجع السابق ،ص

.50-8
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