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     2016-2015هـ/ 1437-1436لجامعيالعام ا             
           

 :مقدمة

إن دراسة التاريخ الجزئي يتطلب تخصيص مقال أو محاضرة لكلل موضلو       
حتى يتسنى التفصيل فلي اححلداو والوئلائل التاريخيلة واح لخاص اللعين صلنعوا 

غيللر المن للورة فللي  لك وضللعه هللعا المجمونللة مللن الدراسللاهلللعهللعا اححداو 
 الوسيط اإلسالمي التاريخ

 هعا المقااله التاريخية فيما يلي: أهميةوتكمن    
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لكل طلبة التاريخ في التدرج وما بعد التدرج  من البرامج الدراسية: أجزاءتغطية -أ
 حيو تعتبر جزء من درجة الدكتوراا  في مرحلتي اإلجازة والماستر وما بعدهما

 كمايلي: الجديد السنة الثانية تاريخ إجازة نظام ل م د برنامج
 لوالسداسي: الثا

 01 ننوان الوحدة : التعليم احساسية
 صدر اإلسالم والدولة احمويةالمادة: 

 البرنامج : 
 مصادر دراسة تاريخ العرب ئبل وفي اإلسالم -
 المجتمل العربي ئبل الدنوة اإلسالمية -
 الدنوة اإلسالمية و السيرة النبوية و بناء الدولة اإلسالمية  -
 لمجتمل في العهد الرا ديتطور ا -
 ئيام الخالفة احموية ونظام الحكم -
 الفتوحاه اإلسالمية في ال رق و الغرب -
 التنظيماه اإلدارية و االئتصادية -
 الحياة الثقافية في العهد احموي -

 ن أة العلوم نند المسلمين وتطورها  -

 الترجمة في العصر احموي -

 في حركة الترجمة مؤسسة بيه الحكمة في العصر العباسي ودورها  -

 كبار مترجمي العصرين احموي والعباسي  -

 ودور طليطلة وصقلية في نقلها إلى أوربا اإلسالميانتقال العلوم إلى الغرب  -

 نلوم العقل و التجريب: -1 -

 الرياضياه و الحساب  -

 الهندسة  -

 الميكانيكا  -

 الطب و الصيدلة ونلم البصرياه و الت ريح -

 نلم الفالحة  -

 انة آاله الرصد الفلكي نلم الفلك وصن -

 الكيمياء  -

صنانة المكاييل و  –صنانة الورق  –صنانة االرحاء  –الصناناه ) صنانة النسيج  -

 الموازين(

 الفلسفة و المنطق  -

 العلوم النقلية :– 2 -

 العلوم ال رنية  -

 واإلنساننلوم المجتمل  -

 احدب .....–التاريخ  –الجغرافيا  -
 الستك افية في السداسي الثالوومادة تاريخ العلوم ضمن الوحدة ا

 السداسي: الرابل
 01ننوان الوحدة : التعليم احساسية 

 المادة: تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي
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 البرنامج : 
 اإلسالميأوضا  بالد المغرب بعد الفتح  -
 نصر الوالة -
الدولة احموية في -احدارسة    -الرستميون –:  احغالبة اإلئليميةئيام الدول  -

  -الحماديون -الزيريون -الفاطميون-نصر ملوك الطوائف  –دلس احن
دولة بني  -المرينيون –الزيانيون  –الحفصيون  –الموحدون  –المرابطون 
 اححمر 

 اإلسالميالحياة االئتصادية و االجتمانية في المغرب  -
 الحياة الثقافية و الفكرية في المغرب اإلسالمي -
 سالميالعمارة و الفنون في المغرب اإل -

 الحضارة اإلسالمية في احندلس -

 الحياة السياسية واالجتمانية والثقافية في احندلس -

 العمارة والفنون -

 سقوط احندلس -

مواضليل هلعا المحاضلراه أو المقلااله توضح مواضيع هامة غير مدروساة:-ب
تعالج مواضيل غير موسعة في الكتب التاريخية التجارية وحتلى احكاديميلة  وفلي 

التاريخيلة معلومللاه موزنلة وم لتتة بللين ن لراه المصلادر التاريخيللة المصلادر 
 . المتنونة بعضها مطبو  والبعض اآلخر مازال مخطوط

 لكن ملن الضلروري االهتملام بكلل التلاريخ :األوساطاالهتمام بتااريخ المغارب -ج
يجب التركيلز نللى تلاريخ المغلرب احوسلط)الجزائر( اللعي كثيلرا أهملل حسلباب 

 كثيرة
باإلطللار  مرتبللة تلقائيللا حنهللا مواضلليل متنونللة وغيللر مرتبطللة ا الدراسللاهوهللع   

بلللالد  و بلللالد المغلللرب اإلسلللالميالزمنلللي وال اإلطلللار الجغرافلللي حيلللو  لللمله 
وهلي    ومتنونة في التاريخ السياسي واالئتصلادي واالجتملاني والثقلافيالم رق

 نلى التوالي:
 .الطب والصيدلة في مدينة ئلعة بني حماد-1   

 .االحتفال بالمولد النبوي ال ريف في منطقة تلمسان-2
 .م1492هـ/897)غرناطة(أسباب سقوط احندلس-3
 .أوجه صرف الموارد المالية الحفصية-4
 .في العصر الوسيط منطقة سطيف في كتب الرحلة الجغرافية-5
 .د ودورها احمني نند المسلمين في العصر الوسيطمؤسسة البري-6
خلللالل العصلللر  العلللرب ينوالجغلللرافي اللللةالرح ابلللاهدة فلللي كتمنطقلللة سلللكيك -7    

 .الوسيط
-935هـ/334-324)وأثرها نلى الدولة العباسيةإمرة احمراء نصر  -8    
  م( 945
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 .فقه النوازل وتكريس ال رنية السياسية بالمغرب احوسط   -9    
هج هلي الملنهج التلاريخي والمللنهج نلدة منلا واسلتخدمه فلي انجلاز هلعا المقلااله    

الوصلللفي والملللنهج االسلللتنتاجي والملللنهج الرياضلللي والملللنهج االسلللتداللي والملللنهج 
تحليل اححداو واللربط بينهلا فلي الماضلي والحاضلر والوصلول  المقارن  وهعا بغية

أو اللنص  أسلفل كما إنني تعمده تنويلل طرائلق الحوا لي فلي  نتائج نلمية دئيقة إلى
 Americanل أو طريقلللللة جمعيلللللة نللللللم اللللللنفس احمريكيلللللة )نهايلللللة المقلللللا

psychological Association الطلبة في هعا المجالزيادة فائدة ( بغية. 
واسلللتخدمه فلللي انجلللاز هلللعا المقلللااله مئلللاه المصلللادر المتنونلللة فلللي التلللراجم     

 والطبقاه والرحلة والجغرافيا والفقه والحديو والتفسير والنوازل والحسبة ومصلادر
التللللاريخ العللللام والخاصللللة بالبلللللدان والللللدول ونفس ال لللليء فيمللللا يخللللص المراجللللل 
المتخصصة والمقااله والموسوناه واالطاريح احكاديميلة باللغلة العربيلة وباللغلاه 

  .احجنبية
 واجهتني ندة صعوباه هي: ونند انجاز هعا المقااله    
محاضللراه موجللودة فللي إن المعلومللاه الللواردة فللي هللعا التشااتت المااادة العلميااة:-أ

 ن راه المصادر المتنونة تاريخ طبقاه وتراجم رحاله وجغرافية  فقه ونوازل.
رغللم وفللرة الكتللب االلكترونيللة إال أن  قلااة المدااادر التاريفيااة فاار المكتبااات: -ب

الكتللاب الللورئي مهللم أكثللر للباحللو يتصللفحه نللدة مللراه دون الحاجللة إلللى جهللاز 
 حاسوب وانترنه وطائة كهربائية.

والبللاحثين الللعين سللاندوني فللي انجللاز هللعا  ةعاحسللات إلللىبال للكر  أتوجلله وأخيللرا   
طبونلللة ومراجعتهلللا لغويلللا ومنهجيلللا اللللدكتور جملللال بلللن زروق   محملللد السلللعيد الم

وملوظفي المكتبلاه فلي  حسين زروال  فيصل مبرك  بهللول ه لام احستاع ئاصري 
 .جامعة سكيكدة وجامعة المسيلة وجامعة الجزائر

 
      

             
 لطب والديدلة فر مدينة قلعة بنر حماد بالمغرب األوسط)الجزائر(ا1-

 م(1169-1007هـ/398-547)                   

                      
 دمة:ـمق

من مفارئاه الزمن أن الموسونة العربية العالمية لم تعكر  ئلعلة بنلي حملاد        
بنللي را للد مللن ئللال  الجزائللر  ونفللس ال لليء فللي مللادة ئلعللة وعكللره فقللط ئلعللة 

الموسللوناه احجنبيللة احخللر   وفللي  للان الطللب احمللر أصللعب ال يللعكر إال ابللن 
وباحت للام  بللل أن ملصللقة ا للهارية للصلليدلية الجزائريللة … سللينا و الزهللراوي 

 (1( ؟ )1850-1938تقول أن أول طبيب جزائري هو محمد بن العــربي) 

                                                 
يللاض المملكلة العربيللة السعودية مؤسسلة أنمللال الموسلونة للن للر والتوزيللل الموسلونة العربيللة العالميلة  الر( 1

  جيرار جهامي: موسونة مصلطلحاه 291- 290  ص 1 ج1999  2الرياض المملكة العربية السعودية  ط
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تطور حضاري في كل المجلااله العلميلة منهلا الطلب  وئلعة بني حماد  هده    
م( و لكله 1169-1007هلـ/547-398)  والصيدلة طيلة أكثر ملن ئلرن ونصلف

إ عانا حضاريا اسلتمر لقرون)بعلد دمارهلا وسلقوطها( نللى يلد نلملاء فلي  لتى 
 .1العلوم النقلية والعقلية  منها الطب والصيدلة

 مظاهر تطور الطب:-1
كبلار  ءنلدة أطبلاالطب فلي مدينلة ئلعلة بنلي حملاد هلو بلروز ومن مظاهر تطور     
 منهم:

   
المعللروف ابللن البللعو  القلعللي  :أبللو جعفللر نمللر بللن نلللي البللعو  :األولالطبيااب  -  

م( فللي نهللد المنصللور 1094هللـ/472المغربللي ولللد فللي مدينللة ئلعللة بنللي حمللاد نللام )
(  وتعللم ون لا بهلا 2ل)الحمادي لعلك ئيل القلعي والمغربي نسبة إلى بالد المغرب كك

( في مدينة ئلعة بني حملاد ثلم هلاجر 3حيو تعلم القرآن نلي يد أبي نبد هللا الغديري)
م وأئام بها طويال حتى وفاته  و كان فاضال خبيلرا 1136هـ/511إلى دم ق  حوالي 

بمعرفللة احدويللة المفللردة والمركبللة وللله حسللن نظللر فللي اإلطللال  نلللى احمللراض 
( كلان يجللس فيله ويعلالج ملن يلأتي إليله أو 4طلر بسلوق اللبلادين) وكانه له  دكان ن

يستو صلف منله وكلان يهيلد ننلدا أدويلة كثيلرة مركبلة يصلنعها ملن سلائر المعلاجين 
 (5واحئراص و السفوفاه وغير علك يبيل منها وينتفل الناس بها)

                                                                                                                                            

  خالللد حربللي: احسللس االبسللتومولوجيا لتللاريخ الطللب العربللي  رؤيللة 1999العلللوم ننللد العللرب  مكتبللة لبنللان 
ريخ الحضللاراه   اإلسللكندرية  دار الثقافللة العلميللة  )د ه(  مللاهر نبللد القللادر محمللد:  دراسللاه معرفيللة فللي تللا

 . 1996و خصياه في تاريخ الطب العربي  القاهرة  دار المعرفة الجامعية 
وحضلارتها  الجزائلر وزارة الثقافلة بمناسلبة الجزائلر ناصلمة الثقافلة  ر يد بورويبة:الدوللة الحماديلة تاريخها 1
 ص  إسللمانيل العربللي: دولللة بنللي حمللاد ملللوك القلعللة وبجايللة  الجزائللر ال للركة الوطنيللة للن للر 2007ربيللةالع

 وما بعدها 227 ص1980والتوزيل  
  الصفدي صالح اللدين: نكلو 628 ص  1956( ابن أبي أصيبعة: نيون احنباء في طبقاه احطباء  بيروه 2

 نبلد الحلليم نلويس: دوللة  487-486  ص1911زكلي بلك   الهميان في نكه العميان  القلاهرة  ن لر  أحملد 
بني حماد  صفحة رائعة من التاريخ الجزائري  القاهرة  دار الصحوة للن ر والتوزيل   المنصورة  مصلر  دار 

 .270 ص2002الوفاء للطبانة والن ر والتوزيل   
ة بنلي حملاد  و الغلديري هلو أحلد نلملاء (الغدير: ئرية تبعد ثمانية أميال  رق  مدينة ئلعة أبي الطويلل أو ئلعل 3

القلعة الصالحين الورنين العفيفين كان يؤدب الصبيان ويخيط بأجرة وما يحصل له يتقوه بالقليل منله ويتصلدق 
بالبائي  أنظر اإلدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر واحندلس مأخوع من كتاب نزهة الم تاق في اختراق 

  أحمد بن محمد أبو رزاق:  احدب في نصر دولة بنلي حملاد 92 ص1863بريل اآلفاق  ليدن هولندة  مطبعة 
 .259-255 ص2007 وزارة الثقافة طبعة الجزائر ناصمة الثقافة العربية 

( اللبادين نسبة إلى نمل اللبود من الصوف وهلي معلاطف طويللة  و اللبلادين سلوق ملن أسلواق دم لق وبلاب  4
,ابلن كثيلر:   10 ص 5,ج 1964وي:  معجلم البللدان, بيلروه دار صلادر, أيضا من أبوابها, أنظر يلائوه الحمل

 .   136 ص14 ج 1985البداية والنهاية   تحقيق أحمد أبو ملحم  بيروه دار الكتب العلمية, 
 نلادل 220  الصلفدي صلالح اللدين:  المصلدر السلابق  ص628(  ابن أبلي أصليبعة: المصلدر السلابق  ص 5

  1983ر من صدر اإلسالم إلى الوئه الحاضر  بيروه  مؤسسة نويهض الثقافية,نويهض: معجم أنالم الجزائ
 . 270 نبد الحليم نويس:المرجل السابق ص362ص
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ملن  وكان معتنيا أيضا بالكتلب الطبيلة والنظلر فيهلا وتحقيلق ملا عكلرا المتقلدمون     
صللفة احمللراض ومللداواتها وللله نللدة كتللب ال تللزال مخطوطللة حسللب ئللول المرحللوم 

 ( هي:1نمار هالل)

حواش نلى كتاب القانون البن سينا  عكر أيضا بإسم صدق العيون فلي تنقليح  •
 (.2العيون)

 (.3 رح الفصول البوئراط في أرجوزة) •

أول  لارح  رح كتاب مقدمة المعرفة البوئراط في أرجوزة   مما يعني أنله   •
 112هللـ( بنحللو 1288-1210هللـ/687-607لهللعا الكتللاب ئبللل ابللن النفلليس)

 (.4سنة)

 (.5كتاب عخيرة احلباء في الباءة) •

 (.6لطائف احنوار في الطب) •

 (.7المفرد في التأليف نن اح باا) •

 
ومما سبق يتضح أن ابن البعو  خاض غمار التأليف المتنلو  مثلل بقيلة احطبلاء      

م ( تلميلع ابلن سلينا اللعي أللف كتلاب  لرح كتلاب 11هلـ/5السلجزي )قالفطاحل نحو 
الفصلللللللول البلللللللوئراط والطبيلللللللب ونلللللللالم النبلللللللاه الم لللللللهور نبلللللللد هللا ابلللللللن 

م (الللعي ألللف كتللاب احصللول فللي  للرح الفصللول البللوئراط 1248هللـ/646البيطللار)
م( ألف كتاب  رح فصول أبقراط وكتاب الملوجز 1288هـ/687وكعلك ابن النفيس) 

وهو موجز لكتاب القانون البن سينا والجدير بالعكر حتى ابلن سلينا لخلص  في الطب

                                                 
  خيلر اللدين الزركللي:  احنلالم   بيلروه  دار العللم للماليلين 628(ابن أبلي أصليبعة:  المصلدر السلابق ص 1
ين حسللماء المللؤلفين وآثللار المصللنفين مللن ك للف   إسللمانيل البغللدادي:  هديللة العللارف215  ص  5  ج1984 

 نملللار هلللالل: العلملللاء الجزائريلللون فلللي البللللدان العربيلللة 784  ص1 ج1982الظنلللون   القلللاهرة دار الفكلللر 
م( الجزائر ديللوان المطبونللاه الجامعيللة  14-13واإلسللالمية بللين القللرن التاسللل ن للر والع للرين الميالديللين)ق

 . 234 ص1995
بكر الب ير بن نمر الجزائري: فهرسه معلمة  التراو الجزائلري بلين القلديم والحلديو   ( ب ير ضيف بن أبي2

 . 270  نبد الحليم نويس:المرجل السابق ص211  ص 3الجزائر )د ه(  ج 
  الصلللللللللفدي صلللللللللالح اللللللللللدين:  المصلللللللللدر 628ابلللللللللن أبلللللللللي أصللللللللليبعة:  المصلللللللللدر السلللللللللابق ص )3

 إسلللمانيل البغلللدادي:  هديلللة العلللارفين. . . 215 ص 5 خيرالزركللللي:  المرجلللل السلللابق  ج220السلللابق ص
 .  270  نبد الحليم نويس:المرجل السابق ص784,ص1 ج

  نبلد 234  نمار هلالل:  المرجلل السلابق  ص259-258( أحمد بن محمد أبو رزاق:  المرجل السابق  ص4
 .  270الحليم نويس:المرجل السابق ص

بونلار: المغلرب العربلي تاريخله وثقافتله  الجزائلر    رابلح220( الصفدي صلالح اللدين: المصلدر السلابق ص5
  هيكل نعملة هللا و إليلاس مليحلة:  موسلونة نلملاء الطلب  278, ص1988ال ركة الوطنية للن ر والتوزيل   
 .270  نبد الحليم نويس:المرجل السابق ص213  62  ص1991  1بيروه  دار الكتب العلمية   ط

 إسلمانيل البغلدادي:  236  ص2نملر الجزائلري :  المرجلل السلابق   ج ( ب ير ضيف بن أبي بكر الب ير بن6
حلاجي خليفلة: ك لف  541 ص1  ج1982إيضاح المكنون  في العيل نلى ك ف الظنون  القلاهرة  دار الفكلر 
  نبلد الحلليم 1552رئلم 403 ص 2 ج1992الظنون نن أسامي الكتب والفنون   بيروه  دار الكتب العلمية 

 .270ابق صنويس:المرجل الس
  اللعهبي:  220  الصفدي صالح الدين: المصدر السلابق ص628ص 1( ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق ج7

  إسللمانيل البغللدادي:  هديللة  215  ص5  ج 2005تللاريخ اإلسللالم   تحقيللق نبللد السللالم التللدمري  بيللروه  
يل البغدادي: إيضاح المكنلون. .  إسمان1552  حاجي خليفة:  المرجل السابق رئم784 ص1العارفين . . .  ج

 .270  نبد الحليم نويس:المرجل السابق ص541ص 1.  ج
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بيتللا و هللو خالصللة الطللب اليونللاني والعربللي  1326كتابلله القللانون فللي أرجللوزة مللن 
وهكللعا تتضللح لنللا مكانللة ابللن البللعو  العلميللة فللي الطللب وكللان للله أيضللا انتنللاء بعلللم 

لتراو العربي كثيرة خاصة في الحديو وال عر وله رجز كثير والتأليف بال عر في ا
( لله ئصليدة فلي عكلر 1الطب والصيدلة والكيمياء إال أن أكثر  لعرا ضلعيف منحلل )

 .)2الموه والميعاد منها)

كان يحمل فلي محفلة  ونملي فلي  حيوونمر طويال حتى ضعف نن الحركة        
ملن وراء أواخر حياته لماء نزل في نينيه حنه كان يتغع  باللبن كثيلرا وكلان يقصلد 

   (.3م)1180او 1179هـ/576أو575علك ترطيب بدنه وتوفي في دم ق سنة
وتجدر اإل ارة أن  أبي طاهر السلفي في معجمه عكر إسم الطبيب أبو حفص نمر   

  م1136هلـ/511ولقيله سلنة  نله زار اإلسلكندريةأبن نلي بن خليفلة البلعو  القلعلي و
الطبيلب السلابق أم  ويبقى السؤال هل هواإلسكندرية  مدينة بلفظ الطبيب ب بل وعكرا 

                                                                           ن بللللللدئيقللللللة لالسللللللم يفهللللللم انلللللله ا طبيللللللب آخللللللر مللللللن آل البللللللعو   إن ئللللللراءة 
نلم احول حيللو انله ابللن خليفلة وطبيللب فلي اإلسللكندرية ولليس نللابرا لهلا فقللط  نحللو 

 (.5احب ك ف الظنون أبو جعفر نمران بن نلي بن البعو )( و عكرا ص4دم ق)
العي ناش في النصف احول من القرن السادس  :ابن أبي المليح :الطبيب الثانر-    

( كلان حاعئلا فلي م1172-1140/هلـ547-515الهجري في نصر يحلي بلن العزيلز )
 بلن فلي ملدح نبلد هللاصنانة الطب كما كان أديبا يكتب ويقرض ال عر منها ئصليدة 

دي يصف جنائنه وئصورا وفيها لمحة من نفس البحتري والمتنبي  الن العزيز الحما
 عرا  كان صادئا وجمليال بعيلدا نلن التمللق والتكسلب  و نهلج طريلق البحتلري فلي 

 (. 6المدح)
مللن  للعرا فللي مللدح نبللد هللا بللن العزيللز الحمللادي هللعا البيلله يصللف جنائنلله       

 وئضاءا العيد:
 هم تحمحمـــنعار  ولكن نطق     عاكي كأنهاــد الموجاله به حر 
 ه وأدهمـــودهماء يتلوها كمي      ليةـق صقـلصفراء كالبتر العتي 
 دمـان التقـــلكان له يوم الره      برق جهداـوأ قر لو يجري ولل 
 مـها متـود نليـــبها العز معق      ةــل رايـبوأئام لواء النصر يت 
 مـهه يتوســـوالهد  في وج          ظماـالة معفلما ئضى حق الص 

                                                 
 نللادل نللويهض: 278 رابللح بونللار: المرجللل السللابق  ص220الصللفدي صللالح الللدين: المصللدر السللابق ص )1

 . 362المرجل السابق ص
 . 487( الصفدي صالح الدين:  المصدر السابق  ص2
  الحصلني محملد أديلب آل تقلي اللدين:  كتلاب منتخبلاه 487مصدر السلابق ص (  الصفدي صالح الدين :  ال3

  480 ص2 ج 1979التواريخ لدم ق  تقديم  كمال سليمان الصليبي بيروه  من لوراه دار احفلاق الجديلدة  
 . 278  رابح بونار:  المرجل السابق ص 362نادل نويهض:  المرجل السابق  ص

د:  معجللم السللفر   تحقيللق نبللد هللا نمللر البللارودي  مكللة المكرمللة  المكتبللة ( السلللفي أبللو طللاهر أحمللد بللن محملل4
 . 259-256:   احمد بن محمد أبو رزاق:  المرجل السابق ص231 ص  1التجارية  )د ه(  ج

 . 403 ص2( حاجي خليفة:  المرجل السابق ج5
 1983الوطنيلة للن لر واإل لهار   ( محمد الطمار: الروابط الثقافية بين الجزائلر والخلارج  الجزائلر ال لركة  6

  160-156 أحمد بن محمد أبو رزاق:  المرجلل السلابق  ص278,رابح بونار: المرجل السابق  ص 162ص
  نبللد الحللليم 25-23ص 1962ومللن أجللل مقارنللة  للعرا مللل البحتللري  أنظللر البحتللري :  الللديوان  بيللروه 

 .265نويس:المرجل السابق ص
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 (.1الا بالمدائح معلم)ـرد نــب      روضهــضي نفله وفـفالزال يق 
عكلرا القفطلي بإسلم نللي  سلمهعا اإلالمعروف ب :الطبيب بن نلي الطبيب الثالث-     

 الطبيب اإلفريقي مرتزق بالطب في الدولة الحملا ديلة  أي يملتهن الطلب و يأخلع منله
رزئه  ولعله خلدم يحلي بلن نبلد العزيلز ولله  لعر وأدب   وهلي صلفة ا لترك فيهلا 

 أطباء مدينة ئلعة بني حماد   ومن  عرا ئوله:
 الناـوإن إسراراأي احبك       ساناـياجملة الحسن هب لي منك ح 

 أنسانا واك الدهرــوال أحب س      دالـأصبحه نبدك ال أبغي بكم ب
 :يضا  عرأوله  

 (.2واك الدهر إنسانا )ــوال أحب س      دالــدك ال ابغي بكم بإني لعب
محمد بن أبي بكر المنصلور القلعلي: نبلي فلي الطلب والرياضلياه  :الطبيب الرابع-  

 .(3)والحساب ونلم الفرائض
 مظاهر تطور الديدلة فر مدينة قلعة بنر حماد:-2
ق اللبادين في دم لق يبيلل كما مر عكرا أن ابن البعو   القلعي كان له دكان في سو  

( و comprimés/tabletsفيلللللللللللله احدويللللللللللللة بعللللللللللللدة أ للللللللللللكال  أئللللللللللللراص)
ومعللاجين أي مثللل أدويللة الصلليدلياه اليللوم  ممللا  (poudres/powdersمسللفوفاه)

يعكس تطور صنانة الدواء في هعا الفترة في الحضارة العربية اإلسالمية وهي مملا 
كانه بهلا صلنانة اللدواء مزدهلرة لثلراء ال  ك أخعها من مدينة ئلعة بني حماد التي 

 (.4المنطقة باحن اب الطبية كما عكر الجغرافيون العرب)
ئلعللللة بنللللي حمللللاد عكللللر اإلدريسلللللي  مدينللللة ونللللن تطللللور الطللللب فللللي           
وبهاا   » مللايلي: م( فللي كتابلله نزهللة الم للتاق فللي اختللراق احفللاق1151هللـ/547)ه

أهال القلعاة يتحارزون منهاا ويحدانون المدينة عقارب كثيرة سود تقتل فر الحال و
 ويزعمون انه ينفع شرب    من ضررها ويشربون لها نبات الفوليون الحرانر

درهمين منه لعام كامل فال يديب شاربها شرء من الام تلاا العقاارب وها ا عنادهم 
مشهور وقد افبر ب لا من يوثق باه فار وقتناا ها ا وحكار عان ها   الحشيشاة أناه 

ناه لسابته العقاارب فار ساائر أعقارب فساكن الوجاع مسارعا ثام شربها وقد لسبته ال
( 5«) ماارات فمااا وجااد لاا لا اللسااب ألمااا وهاا ا النبااات ببلااد القلعااة كثياار العااام ثااالث

                                                 
دار اآلثار للطبانة والن ر والتوزيل )د ه( بيروه إخبار العلماء بأخبار الحكماء  ( القفطي جمال الدين: كتاب 1

احصلللفهاني العماد:خريلللدة القصلللر وجريلللدة العصر ئسلللم خلللاص ب لللعراء المغرب ن لللر محملللد   159 ص 
  ر يد بورويبة: المرجل 217  ص 1966الحاج يحي تونس  المرزوئي محمد العروسي المطوي الجياللي بن

السللابق    رابللح بونللار :  المرجللل162 محمللد الطمللار:  المرجللل السللابق, ص198  185ـلل184السللابق ص
 . 278ص

  احصللفهاني نمللاد :  المصللدر السللابق 237( ص 1903( القفطللي : المصللدر السللابق)طبعة  اليبزيللي ألمانيللا 2
رجللل   ر لليد بورويبللة : الم162-160أحمللد بللن محمللد أبللو رزاق:  المرجللل السللابق ص  215 183 ص1 ج

 .265  نبد الحليم نويس:المرجل السابق ص198  184السابق ص
 .270نبد الحليم نويس:المرجل السابق ص(   3
(ابن نبد المنعم الحميري:  الروض المعطار في أخبار احئطار  تحقيلق إحسلان نبلاس  بيلروه  مكتبلة لبنلان  4

 2271,ص 1975
  ابلن نبلد الملنعم  255  ص1 ج1989وه نالم الكتب  (اإلدريسي: نزهة الم تاق في اختراق احفاق   بير 5

جوده نبد الكريم يوسف: احوضا  االئتصادية واالجتمانية    2271  469الحميري:  المصدر السابق  ص 
م( الجزائلر  ديلوان المطبونلاه الجامعيلة 10ـل9في المغرب احوسلط خلالل القلرنيين الثاللو والرابلل الهجلريين)
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 وحللران مدينللة مللن مللدن الجزيللرة الفراتيللة  للمال الموصللل وحلللب بنللاا هللاران نللم 
 (.1وصهر إبراهيم الخليل وإليها نسب نباه الفوليون السابق العكر)

وأملر وجللود العقللارب فللي منطقلة مدينللة ئلعللة بنللي حملاد أكدتلله اححللداو السياسللية    
عي  29ليللة احربعلاء   لغدته ليال وهلو نلائم بسم نقرب باديس الصنهاجي حيو ماه

م  مما اثر نلى اححداو السياسية لصالح حملاد وإئاملة 1015ماي 09 هـ/406القعدة
 (.2)حصار للقلعة دام ستة أ هر بعد الدولة الحمادية في ئلعة أبي الطويل

( و اليللوم يعتمللد نلللى 3ونللالج سللم العقللرب كللان يعتمللد نلللى تريللاق خللاص)     
احمصال المستخرجة ملن سلم العقلرب نفسله بعلد حقنله فلي الحيوانلاه   وهلو نلالج 

ا طللال الوئلله تمللوه اح للخاص فللي المنللاطق البعيللدة نللن عموضللعي بعللد اللسللعة و إ
جد دواء يحمي من سم العقلرب نلام كاملل حتلى اآلن رغلم المراكز الصحية  و ال يو

التطللور الطبللي والعللودة إلللى طللب احن للاب الللعي يحللدو العللالج  مللل الحفللاظ نلللى 
توازن الجسم بضبط المقادير أحسن من الدواء الكيماوي وهو ما يعرف اليوم بالطلب 

 (.alternative medicine()4البديل)
ن الحرانللي اآلنح حيللو جللاء فللي كتللاب نمللدة واح للكال الموجللود مللاهو الفوليللو    

» الطبيب حبي خير اال بيلي فلي القلرن السلادس الهجلري الثلاني ن لر المليالدي :  
جعدة: وجعيدة  وجعداء  وجعيداء  وجعدة حران  هعا كلها أنوا  غير مت لابهة لكلن 
ا للتركه فللي االسللم فقللط  وهللي مللن جللنس ال لليحياه إال الجعللداء فإنهللا مللن نللو  

 (5  ويضيف واختلف في الجعدة فقال حبيش بن الحسن: هو ال يح بعينه)الكرفس
وفي وصف الجعدة فصل أنها ثالثة أنوا  جبليلة بيضلاء تعلرف بالبلعليرة وأخلر     

أليااون تعللرف بمسللك الجللن وهللي الجعيللدة وأما الحرانيللة ويعرفلله بعللض أهللل الباديللة 
 كفليااااون وقرشاااابيونوبالفارسللللية بوليااااون وفوليااااون ويسللللمى باليونانيللللة  وأليانااااة

                                                                                                                                            

العربي:الملللللللللللدن المغربية الجزائر المؤسسلللللللللللة الوطنيلللللللللللة للكتلللللللللللاب   إسلللللللللللمانيل114  53  ص1992
  نبلللللد الحلللللليم نويس:المرجلللللل 134ـللللل133:المرجل السلللللابق ص.ر للللليد بورويبلللللة168ـللللل167 ص1984

 .271السابق ص
(المقدسلي  لهاب اللدين:  كتلاب الروضللتين فلي أخبلار اللدولتين النوريللة والصلالحية  تحقيلق  إبلراهيم الزيبللق  1

  وحول النسبة اللغوية حران حراني أنظر ابن منظلور:  لسلان  240 ص 4 ج 1997ه مؤسسة الرسالة بيرو
  أبللو سللعيد االزدي :  كتللاب م للتبه 111  ص13 ج212 ص 8  )د ه(  ج1العللرب  بيللروه دار صللادر ط

 76-75 ص 2001النسبة  بور سعيد مصر مكتبة الثقافة الدينية  
 مصللطفى أبللو ضلليف  الللدار البيضللاء دار الن للر المغربيللة   النللويري:  نهايللة احرب فللي فنللون احدب  تحقيللق 2

  107ـ106  إسمانيل العربي: دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية  ... ص259-258  15206ص  1984
 .29-27ر يد بورويبة: المرجل السابق ص

بق  هللللعا التريللللاق صللللنعه بالقللللدس الطبيللللب أبللللي سللللعيد التميمللللي ينظللللر ابللللن أبللللي أصيبعة:المصللللدر السللللا  3
 أحملللد نبلللد الحميلللد نبلللد الحلللق: صلللنانة احدويلللة الطبيلللة ومظلللاهر ازدهارهلللا ننلللد المسللللمين  548 ص1 ج

www,Google.com   5ـ4 ص30 7 س2007جويلية 01يوم. 
دراسة سمية وفارماكولوجيلة سلموم العقلارب والثعلابين فلي المملكلة العربيلة السلعودية  مجللة العللوم والتقنيلة   4
  بركان 48 الرياض مدينة الملك نبد العزيز للعلوم والتنمية   ص 1988هـ/ديسمبر1409  ربيل اآلخر 06 

 2007 جويليللة  360توفيللق: التسللمم العقربللي ضللرورة اإلسللرا  فللي اإلسللعاف والعللالج  مجلللة الجنللدي نللدد 
لسللعة  45391تللم تسللجيل  2006جللاء فيهللا فللي نللام  16-15 ص 2007 الجزائللر الجيش ال للعبي الللوطني  

 1999تعلاني ملن التسلمم العقربلي وسلجل نلام  48والية من أصلل  36وفاة وفي الجزائر 62إلى  نقرب أده
 مئة وخمسون ئتيال بهعا السم. 

اال بيلي أبو الخير:نمدة الطبيب في معرفة النباه  ئدم له وحققه محمد العربي الخطابي  بيروه  دار الغرب  5
  141 ص1 ج1995 1اإلسالمي  ط
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قلاوين وبالسلريانية  كموتاانوبالبربرية)احمازيغيلة(  يربه قرشتهبالعجمية)االسبانية( 
صغير  وله ورق  وله ورق دئيلق  أغبلر  نباهتستعمل في الترياق والمعاجن  وهي 

 للبه ورق ال لليح نلللى أغصللان رئللاق كثيللرة تخللرج مللن أصللل واحللد  فللي أنالهللا 
البلزر  ولهلا طيلب رائحلة ملل ثقلل يسلير ولونها  رؤوس صغار كاالرزة ممللوءة ملن

أجمل أغبر إلى البياض  منابتها البيضاه من الجبال  وعكلر أبلو الخيلر اال لبيلي انله 
 (. 1 اهد هعا النباه بالفونه نلى مقربة من ا بيلية)

 
 
و عكللللرا الملللللك المظفللللر يوسللللف بللللن نمللللر بللللن نلللللي بللللن رسللللول الغسللللاني  

(  2«)فوليللون: هللو الجعللدة» ابلله المعتمللد بقولللهم( فللي كت1295هللـ/694التركمللاني)ه
وفي  رحها عكر جعلدة هلو صلنفان جبللي وآخلر أكبلر منله وهلي عاه طعلم ملر  إعا 
افتللرش أو دخللن بلله طللرد الهوام ينفللل مللن الحميللاه المزمنللة  ومللن لسللل العقللارب  
والنو  الثاني هو ضرب من ال يح ويسمى فوليلون وهلي الكبيرة والصلغيرة الجبليلة 

 (.3مر)أحد وأ
والباحللو الجزائللري حليمللي نبللد القللادر فللي كتابلله النباتللاه الطبيللة اخلللط بللين       

واحنطللاكي وابللن سللينا  5التللي عكرهللا البيطللار 4الجعيللدة وهللي مسللك الجللان والجعللدة
 حيللو عكللر الجعللدة ثالثللة أنللوا  النللو  الجبلللي يقللال للله 6والغسللاني وابللن حمللدوش

نللو  الثالللو الحرانيللة  وابللن الجللزار عكللر سرئسللطة  والنللو  الثللاني مسللك الجللان وال
 . 7أو الفوليون الجعيدة هي الفرليون

                                                 
 .142 ص1ير: المصدر نفسه  جاال بيلي أبو الخ 1
المعتمد في احدوية المركبة  صححه وفهرسله مصلطفى السلقا  بيلروه  دار القللم للطبانلة والن لر والتوزيلل   2

 453 ص2000
 .65الملك المظفر الغساني التركماني: المصدر نفسه ص 3
   عكلر أسلمها 27 ص2004  1نبد القادر حليمي: النباتاه الطبية في الجزائر  الجزائر  من وراه برتي ط 4

 cat) ( وباالنجليزيللة) (pouliot de montagne( وبالفرنسللية  (teucrium poliumبالالتينيللة 
tyme,hulwort  مل عكر ال نتقورة حيو عكر العرصلف الجعلدي ننلد ديسلقوريدوس  157ـ156وفي صفحة

بوليللوم وبالبربريللة أرطللالس وهللو نبلله هللو التيكريللوم بوليللوم واحنطللاكي عكللر الجعللدة باليونانيللة هللي البوليللون أو
يفرش أورائا خضراء  سبطة الوجه احنلى مزغبة اآلخر  تحيط بأطرافها أ واك صغار  وترفل ئضلبانها زهلر 
ابيض إلى صفرة يخلف كورا مح وة بزرا كاالنيسون ونليه كال عر احبيض نطرية لكن إللى ثقلل   تلدرك فلي 

 أواخر جوان أي بداية الصيف.
يطار الع اب المالقي: تنقيح الجامل لمفرداه احدوية واحغعية  تحقيق محمد العربي الخطابي  بيلروه  ابن الب 5

  وينظللر  رابللح المغللراوي: ئلعللة بنللي حمللاد مللن خللالل كتللب الجغرافيللا 100 ص1990دار الغللرب اإلسللالمي 
أسليس  ئسلم التلاريخ   كليلة اآلداب التاريخية ئراءة تحليلية  الملتقى الدولي مدينة ئلعة بني حماد ألف سنة من الت

 31  ص2007أفريل11ـ9والعلوم االجتمانية  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
ابللن حمللادوش نبللد الللرزاق الجزائري:كتللاب ك للف الرمللوز فللي  للرح العقللائير واحن للاب  نربي/فرنسللي    6

 114-112 ص1 ط1996باريس مكتبة البستان  بيروه دار الكتب العلمية 
Gabriel,Colin, abderezzag el-jezairi un médecin arabe du xii siècle de l'higire, 
thèse présente et publiquement soutenue a la faculté de médecine de 
Montpellier le 9mars 1905,Montpellier imprimerie delard-boehm et 

martial,1905,p 
 27ق صابن نبد القادر حليمي: المرجل الساب7
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عكلر للي الفوليلون هلو  2008وفي اتصال مل ن اب المسيلة الحلاج مزنلاش سلنة   
الجعدة وبعو لي بحزمة منها   وأوصى بالرجو  إللى كتلاب البلن حملادوش و كتلب 

افها كمااا  كرهااا باان هاار موجااودة عناادنا فاار الجباال أوداا»لللي نلللى ورئللة مللايلي 
ولمللا رجعله اللى كتلاب ابللن  1«حمادو  فار الناول الثالااث وتسامد الجعادة الجبلياة

جعللدة( هكللعا تعللرف ننللدنا وهللي ثالثللة أنوا  ويقللال »)حمللادوش وجدتلله عكللر مللايلي:
للنللو  الجبلللي منها:سرئسللطة وللنللو  الثللاني مسللك الجللان وهللي ال للندئورة وللنللو  

نللى نلو  واحلد هلو  إالة في الثانية والتطللق ننلدنا الثالو الحرانية وكلها حارة يابس
وتسللتعمل للديللدان وتقللوم مقللام ال لليح  أجللزاء التريللاق الجبلللي ئريبللة مللن ال لليح وهللي

وأضلاف باللغلة الفرنسلية  2«بدلها نصف وزنها سليخة ومثلها نيدان الرملان الرطلب
يخ داود الفوليون الحرانلي حسلب ال لو  (Teucriumنفس الكالم مل االسم الفرنسي)

( نند ديسقورس والجعلدة ننلد العلرب   وننلد ابلن سلينا الجعلدة poliumوالبوليوم) 
 .3هي البوليوم

أنلوا  منله  احوللى يح( حار فلي الثانيلة يلابس فلي »)وفي كلمة ال يح عكر مايلي:   
 احرمينلليأرمينللي ومنلله تركللي ومنلله بحللري والبحللري نللو  مللن العسلليلة وأجللودا 

الخراسللاني ينفللل مللن نسللر الللنفس ويضللر المعللدة ويخللرج المعللروف ننللدنا بال لليح 
 4«الديدان وحب القر  ويقتلها ويدر الطمو والبول  وينفل من السموم 

 فاتمة:
وأخيرا يمكن القول أن الطب والصيدلة كان متطلور جلدا فلي مدينلة ئلعلة بنلي حملاد  

 يلثللانوافللق للقللرنين الحللادي ن للر واخللالل القللرنين الخللامس والسللادس الهجللريين الم
 فلي           )الجزائلر(ن ر  رغم إهمال كثير من المراجل لدور المغلرب احوسلط 

هعا المجال  ويبقى القول أن الفوليون الحرانلي هلو نلو  ملن النباتلاه الطبيلة  يسلمى 
ننللد  ديسللقوريدوس واحنطللاكي (  teucrium polium) التركيللوم بوليللوم /الجعللدة 

و يلر اال لبيلي والمللك المظفلر  الغسلاني التركملاني وابن البيطار وابن سينا  ابلن الخ
صنانة دواء متطور منه نبد القادر حليمي ون اب المسيلة  السيد مزناش من أجل 

لمعالجلة سلموم العقللارب التلي تفتللك سلنويا بمئلاه النللاس فلي الجزائللر فقلط  وبالتللالي 
 إنقاع آالف احرواح سنويا.

الجعللدة الللعي هللو الفوليللون الحرانللي  ويبقللى نلللى الصلليادلة الحصللول نلللى نبللاه   
وصنانة هعا ال راب اللعي كلان يصلنل فلي مدينلة ئلعلة بنلي حملاد للقضلاء نللى سلم 

سللنويا مللن التسللمم  احرواح وإنقللاد آالف ثمنا العقللرب لمللدة سللنة كاملللة بمقللدار دينللار
 العقربي.

 
 
 
 

                                                 
 . 2008الحاج مزناش مراسلة  خاصة  مل الباحو سنة   1
 . 114-112ابن حمادوش نبد الرزاق الجزائري:المصدر السابق ص 2
 .114-113ابن حمادوش نبد الرزاق الجزائري:المصدر نفسه ص  3
 .247ابن حمادوش نبد الرزاق الجزائري:المصدر نفسه ص 4
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              فااااالل العهااااد  نتلمسااااا فاااار منطقااااة االحتفااااال بالمولااااد النبااااو  الشااااري 2-      

  م(1554-1235هـ/962-633)الزيانر

 مقدمة:
بدأ االحتفال بالمولد النبوي ال لريف فلي نهلد الدوللة الفاطميلة منلد نهلد الخليفلة      

م( الللعي سللن للمجتمللل المصللري 975ـلل953هللـ/365ـلل341المعللز لللدين هللا بمصللر)
 نليه وسلم في الثاني ن ر من االحتفال بستة مواليد منها ميالد النبي محمد صلى هللا

 1ربيل احول.
ثم بعد علك انت ر االحتفال بالمولد النبوي ال ريف في مكة المكرمة خلالل القلرن     

السللادس الهجللري الموافللق للثللاني ن للر الملليالدي  وفللي أربيللل مللن أنمللال الموصللل 
الح م( صهر صل1232هـ/630زمن الدولة احيوبية تحه حكم الملك مظفر الدين )ه

الللدين احيللوبي وفي بللالد المغللرب اإلسللالمي و احنللدلس ننللد بنللي العزفللي أصللحاب 
مدينة سبتة حيو دنى أبو العباس أحمد بن القاضي محملد بلن أحملد اللخملي العزفلي 

م( لالحتفلال بالموللد النبلوي ال لريف فلي مدينلة سلبتة وأللف 1235هـ/633السبتي)ه
 2المعظم.كتابا ننوانه الدر المنظم في مولد النبي 

وفي العصر المريني زاد االحتفال بالمولد النبوي ال ريف نناية واهتماما في         
م( لكن االحتفال ظل محصورا 1286ـ1258هـ/685ـ656نهد يعقوب بن نبد الحق)

فلي مدينللة فللاس فقط ثلم انت للر االحتفللال فلي جميللل أئللاليم المغلرب احئصللى فللي نهللد 

                                                 
  طبعلة جديلدة 2ر بعكر الخطط واآلثار  المعروف بالخطط المقريرزية جالمقريزي:  كتاب الموانظ واالنتبا  1

 نبلللد العزيلللز فياللللللي: تلمسلللان فلللي العهللللد الزيلللاني ) دراسللللة  490 ص2002باالوفسللله بلللوالق القللللاهرة 
  رسلللالة دكتلللوراا دوللللة فلللي التلللاريخ اإلسلللالمي  ئسلللم التلللاريخ جامعلللة 1سياسلللية نمرانية اجتمانية ثقافية( ج

 .267  ص1995الجزائر
  تحقيلق  تقلديم محملد نبلد هللا ننلان  دار المعلارف 3لسان الدين بن الخطيب:اإلحاطة فلي أخبلار غرناطلة ج  2

 نبللللللللد هللا حمللللللللادي: دراسللللللللاه فللللللللي احدب المغربللللللللي القللللللللديم دار البعللللللللو 11القللللللللاهرة )ده (  ص
التازي:لملاعا   نبلد الهلادي 268 ص1وما بعدها نبد العزيز فياللي:المرجل السلابق ج214 ص1986ئسنطينة

 جمللادي احول 277أنيللد المولللد فللي المغللرب اإلسالمي واحسللباب التللي كانلله وراءا مجلللة دنللوة الحق العللدد
 .48 ص1989هـ ديجنبر1410
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م( وأصللدر مرسللوما سللنة 1308ـلل1286ـ/هلل706ـلل685السلللطان يوسللف بللن يعقللوب)
    جعل المولد النبوي نيدا رسميا في الثاني ن ر  (م1292هـ/691)
 

من  هر ربيل احول بإ ارة من الفقيه أبي طالب بن نبد هللا بلن القاسلم العزفي وفلي 
م( صلاره الدوللة تتحملل نفقلاه 1348ـل1331هـ/749ـ731نهد أبي حسن المريني)

ضمن المراسيم الرسمية  وزاد االحتفال بلاليوم السلابل منله وزاد  االحتفال بهعا الليلة
 1م( االحتفال بهعا المناسبة جماال وأبهة.1358ـ1348هـ/759ـ749ابوننان )

أمللا الحفصلليون فقللد أئتللدوا بهللعا االحتفللال فللي نهللد السلللطان أبللي يحللي بللن ابللي      
لسللطان أبلي م( وتحلول االحتفلال رسلميا فلي نهلد ا1347ـل1318هلـ/747ـل718بكر)

م( فلي أول المائلة الثامنلة وتحول إللى 1433ـل1394هـ/837ـ796فارس نبد العزيز)
 2نادة نند نامة الناس يستعدون لها في كل سنة.

والسؤال لماعا تأخر المجتمل التلمساني ناملة والنلدرومي خاصلة نلن غيلرا ملن      
 للريفح وكيف المجتمعللاه فللي المغللرب اإلسللالمي فللي االحتفللال بالمولللد النبللوي ال

كانه مظاهر االحتفال بهح وكيف هي اليومحوما الغرض ملن االحتفلال بموللد محملد 
 .صلى هللا نليه وسلمح

 ـ  بداية االحتفال بالمولد النبو  فر تلمسان وندرومة:1
يحتفل أهل مدينة ندرومة وتلمسلان خاصلة والمسللمين ناملة بموللد محملد صللى      

من  هر ربيلل احول  منلد نهلد  12والرسل كل سنة في هللا نليه وسلم خاتم احنبياء 
أبللي حمللو موسللى الثللاني  الزيللاني الللعي نللاش فللي احنللدلس و فللاس وتللونس و للاهد 

 وهلعا تلأثرا (م1359هلـ/ 760)االحتفااله والرسمية   وعللك منلد توليله العلرش سلنة
تلمسان خاصة السلطان المريني يوسف بلن يعقلوب لبغزواه بني مرين وبني حفص 

في المنلاطق  يتضمن تعميم هعا الظاهرة (م1292هـ/691 )عي أصدر مرسوما سنةال
 التي تخضل إلى نفوعا

 
منها منطقة تلمسان حيو حاصر مدينة تلمسلان تسلل سلنواه وبنلى مدينلة المنصلورة 

 3ئربها نلى بعد أربل كيلومتراه.
 لغله نلن كما كان أبو الحسن المريني يحتفل بالموللد النبلوي سلفرا وحضلر وال ي    

إئامته  اغل لدرجة أنه كان يعائب كلل ملن يتخللف نلن االحتفلال فلي أي مكلان كلان 
بللللله وأثناء ضلللللمه لتلمسلللللان طيللللللة اثنتلللللي ن لللللرة سلللللنة كلللللان يحتفلللللل بالموللللللد 

                                                 
  روبلللار برن لللفيك: تلللاريخ افريقيلللة فلللي العهلللد 269ـللل268 ص1نبلللد العزيلللز فياللي:المرجلللل السلللابق ج  1

 319ـ318 ص1988  دار الغرب اإلسالمي بيروه لبنان1ط  نقله إلى العربية حمادي الساحلي 2الحفصي ج
 نبللد العزيللز فياللي:المرجللل 290 ص1967ابللن أبللي دينللار: المللؤنس فللي أخبللار افريقيللة وتللونس  تللونس    2

 319ـ318 ص2 روبار برن فيك: المرجل السابق ج269ـ268 ص1السابق ج
مكتبلللللة الوطنيلللللة الجزائلللللر   تحقلللللي نبلللللد الحميلللللد حاجيلللللاه  ال1بلللللن خللللللدون يحلللللي: بغيلللللة اللللللرواد ج 3

  ابن ملرزوق الخطيب:المسلند  الصلحيح الحسلن فلي ملحثر ومحاسلن موالنلا أبلي الحسلن 209ـ208 ص1980
 نبلد العزيلز فيالللي: 154ـل153 ص1981 تحقيق ماريا خيسلوس  ال لركة الوطنيلة للن لر والتوزيلل الجزائلر

  المطبعلة العربيلة الجزائر 2العلام ج   نبلد اللرحمن الجيالللي: تلاريخ الجزائلر276  270المرجل السلابق ص
  نبللللد هللا حمللللادي:المرجل  319ـلللل318 ص2  روبللللار برن للللفيك: المرجللللل السللللابق ج82ـلللل81 ص1954

 .275ـ249السابق ص
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م( وبالتلالي يكلون أهلل تلمسلان ئلد نرفلوا هلعا اللعكر  1348ـل1338هـ/749ـ738)
ولمعارضة فقهاء المالكيلة فلي ن سالطين بني زيان لم يتولوها لكن لم تكن منتظمة ح

 1تلمسان لهعا االحتفال وانتبروا بدنة أو نلى احئل نارضوا طريقة االحتفال.

اكتسللى االحتفللال بالمولللد النبللوي ال للريف بمدينللة تلمسللان فللي نهللد أبللي حمللو        
موسللى الثللاني  حلللة جميلللة وطابعللا  للعبيا ورسللميا منللد توليلله العللرش الزيللاني سللنة 

حنه ناش في مدينة فاس وتونس وفلي احنلدلس و لاهد االحتفلااله م  1359هـ/760
ال عبية والرسلمية بهلا  وكلان حبلي حملو  لعر كثيلر فلي الموللدياه أي حلول الموللد 

 2النبوي
 ـ الغرض من االحتفال بالمولد النبو :1
 كان وراء االحتفال بالمولد النبوي ال ريف ندة أسباب هي:   
بعد هزيمة المسلمين في معركلة حصلن  بميالد أهل الكتاب:ـ مقاومة تقليد االحتفال أ

العقللاب وتللوال سللقوط مللدن احنللدلس فللي يللد النصار  ضللعف المسلللمون وأضللحوا 
مغلوبين يقلدون الغالب من النصار  فلي كلل  ليء حتلى فلي االحتفلال بعيلد المسليح 

ديسلمبر كلل نلام  ونيلد النبلي يحلي فلي ننصلرة )يوحنلا المعملدان(  فخيلف 25يلوم 
ى المسلمين من نسيان وترك كل مايتعلق بنبيهم محمد صلى هللا نليه وسللم  وهلعا نل

 3ماجعل العزفي أبو القاسم بن أبي العباس يدنو لالحتفال بالمولد النبوي ال ريف.
سواء من خالل الحكام المرينيين والحفصليين اللعين  التظاهر السياسر بالتقوى:ب ـ 

كللان مللن طللرف أ للراف حقيقيللون أو مزيفللون    ئلللدوهم أو الفللاطميين مللن ئللبلهم  أو
 4فاحمر له نالئة بالنسب ونالئته بالحكم أو التقرب من الحكام.

والغرض إعا من االحتفال بالمولد النبوي ال ريف ليس الت به بالمسليحيين وإنملا      
ووحللدة  التللعكير بسلليرة  محمللد صلللى هللا نليلله و وسلللم لعللل الللعكر  تنفللل المللؤمنين 

رغلم ت لدد   واجلب  وما حقق الواجلب كلان 5ن التي هي واجب بنص القرآنالمسلمي
بعض الفقهلاء المالكيلة فلي إنكلار االحتفلال بله ووصلفه بالبدنلة  والصلحيح االحتفلال 
 بالمولد النبوي ال ريف بدنة حسنة مثل صلالة التلراويح وغيرهلا  ملن أنكلرا فلينكلر

                                                 
  ابلللللللن ملللللللرزوق الخطيب:المصلللللللدر 209ـللللللل208 ص1: المصلللللللدر السلللللللابق جيحلللللللي بلللللللن خللللللللدون  1

  نبلد اللرحمن الجيالللي: المرجلل 276  270 نبد العزيلز فيالللي: المرجلل السلابق ص154ـ153السابق ص
  نبللد هللا حملللادي:المرجل  319ـلل318 ص2  روبللار برن للفيك: المرجلللل السللابق ج82ـلل81 ص2السللابق ج
 .275ـ249السابق ص

مجهول: زهر البستان في دولة بني زيان السفر الثاني تحقيق وتقديم نبد الحميلد حاجياه نلالم المعرفلة للن لر  2
  يحلي بلونزيز:  276 ص1وما بعدها نبد العزيلز فياللي:المرجلل السلابق ج 47 ص2011والتوزيل الجزائر

  نبلد الحميلد 59ـل58 ص2003مدينة تلمسان ناصمة المغرب احوسلط  دار الغلرب للن لر والتوزيلل وهلران 
  نبللد الحميللد 226ـلل220 ص1982حاجيللاه: أبللو موسللى الزيللاني  ال للركة الوطنيللة للن للر والتوزيللل الجزائللر

  الحاج محمد 410ـ399 ص1984لدولة الزيانية الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتابحاجياه:إحياء ا
مطبونلاه بن رمضان  اوش: بائة السوسان في التعريلف بحاضلرة تلمسلان ناصلمة دوللة بنلي زيلان  ديلوان ال

 112ـ105  ص1995الجامعية
وملا بعلدها  224:المرجل السلابق ص  نبلد هللا حملادي275ـل273 ص1نبد العزيز فياللي:المرجل السابق ج 3

  50لهادي التازي:المرجل السابق ص نبد ا
 .319ـ318 ص2روبار برن فيك: المرجل السابق ج  4
هعا  إن  ﴿93-92وإنا ربكم فانبدون ﴾ سورة احنبياء اآلية رئم مة واحدةأ أمتكمهعا  إن ﴿مصدائا لقوله تعالى:  5

 52رة المؤمنون االيةوإنا ربكم فاتقون ﴾  سو مة واحدةأ أمتكم
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اآلخللر مثللل تفللال والللبعض قهللاء انتللرض نلللى االحصللالة التللراويح مللثال وبعض الف
 1البرزلي نلى طريقة االحتفال وهنا جوهر الحقيقة.

 :ـ مظاهر االحتفال بالمولد النبو  الشري 3  
( م1389-1323هلـ/791-723وتميز االحتفال في نهلد أبلي حملو موسلى الثلاني)    

ح بإيقاد ال مو  الملونة في المنازل والمساجد والزوايا ويتلقى طالب الملدارس والملن
والهباه التي يقدمون جزءا منها إلى أسلاتعتهم فلي هلعا اليلوم المبلارك ويكون توزيلل 
ماد الورد وماء الزهر ور له بالر لاه وإئاملة المبلاخر بلالعنبر  وتلوز  فيله الهلدايا 
المتنونللة   وتسللدد الللديون نللن المسللجونين واحمواه ولبللاس أحسللن الثيللاب  وتقللديم 

  يللأتي اإلن للاد والتبللاري فللي مللدح الرسللول أحسللن احطعمللة  خاصللة للفقللراء  ثللم
  وهلللعا لتعمللليم الفلللرح ننلللد كلللل النلللاس بهلللعا المناسلللبة فالرسلللول رحملللة والمتنونلللة
 .2للعالمين
فعندما انتصر أبلي حملو موسلى الثلاني نللى بنلي ملرين وأنلاد إحيلاء دوللة بنلي      

از زيان بلالمغرب احوسلط صلادف حللول عكلر  الموللد ال لريف فلم يتلوان فلي انتهل
الفرصة لالحتفال به  وأئام بهعا المناسلبة حفلال كبيلرا  وجعلل هلعا اليلوم ملن احنيلاد 

وكااان » الرسللمية للدولللة  وخصلله بعنايللة فائقللة دون غيرهللا  وفللي علللك يقللول التنسللي
يقااوم بحااق ليلااة المدااطفد داالد م عليااه وساالماويحتفل بهااا بمااا هااو فااو  سااائر 

 3«.المراسيم
يللدنو كافللة النللاس خاصللتهم ونللامتهم  أبللو حمللو الثللاني يوكللان السلللطان الزيللان     

 بحضور هعا االحتفال  وينقل يحي بن خلدون جانبا من احتفال السلطان في مجلسه 
 
 

فأقام لها بمشور دار  العليا عرسا حافلاةا احتشادت لهاا األمام »في ليلة المولد بقوله
 4«. وحشر بها األشرا  والسوقة...

ديللة ومعنويللة هامللة نمللارق مصللفوفة و زرابللي مبثوثللة  ووضللل لهللا إمكانللاه ما    
وبسط مو اة ووسائد مغ اة بالعهب وم امل كاالسلطواناه  وكلان السللطان يتصلدر 
المجلس  جالسلا نللى سلريرا العي يسلر النلاظرين فلي أبهلة وإجلالل  ثلم تليله أنيلان 

عراء المدينة من مختلف الطبقاه االجتمانية من أمراء ووزراء ووجهاء ونلماء و ل
ومللوظفين ونقبللاء الحللرف المختلفللة التللي تعللج بهللا تلمسللان و ندرومللة وغيرهمللا ومن 

                                                 
 276 ص1  نبد العزيز فياللي:المرجل السابق ج319ـ318 ص2روبار برن فيك: المرجل السابق ج  1
ابللن الحللاج النميلري: فلليض العبللاب وفاضللة ئلداح اآلداب فللي الحركللة السللعيدة إللى ئسللنطينة والللزاب  إنللداد   2

  نبلد 56-47بق  السلفر الثلاني ص  مجهلول: المصلدر السلا86 ص1990ودراسة محمد بلن  لقرون الربلاط 
  محمد الطمار: تلمسان نبر العصلور دورها فلي سياسلة وحضلارة 276 ص1العزيز فياللي:المرجل السابق ج

  نبلللللللد هللا حملللللللادي:المرجل 157ـللللللل156 ص2007الجزائر ديلللللللوان المطبونلللللللاه الجامعيلللللللة الجزائلللللللر
 .275ـ249السابق ص

افظ: نظم الدرر والعقيان في بيان  رف بني زيان  تحقيلق وتعليلق التنسي محمد بن نبد هللا بن نبد الجليل الح 3
  نبلللللد العزيلللللز فياللي:المرجلللللل 162 ص 1985محملللللود بونيلللللاد  المؤسسلللللة الوطنيلللللة للكتلللللاب الجزائلللللر 

. نبللللللد هللا حمللللللادي:المرجل 157ـلللللل156 محمللللللد الطمللللللار المرجللللللل السللللللابق ص276 ص1السللللللابق ج
 .275ـ249السابق ص

  276 ص1  نبلد العزيلز فياللي:المرجلل السلابق ج49  40بوزيان اللدراجي ص   تحقيق2بغية الرواد ج   4
 .275ـ249. نبد هللا حمادي:المرجل السابق ص157ـ156محمد الطمار المرجل السابق ص
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نامللة النللاس أجلسللهم نلللى مقانللد حسللب مللراتبهم االجتمانية وخصللص لهللم ولللدانا 
تطللوف نللليهم  يرتللدون لباسللا مللن حريللر ملللون  ويحملللون بأيللديهم مبللاخر ومر للاه 

 .1 مال بالد ال ام نصيبين الدب يخرج منها دخان العنبر وماء الورد المجلوب من
وبعلللد تقلللديم أنلللوا  احطعملللة للحاضلللرين يأتي دور اإلن لللاد حيلللو يعلللم الهلللدوء     

والوئار  فيتقدم المن د بمدح الرسول صلى هللا نليه وسللم ويسلتهل عللك بقصليدة ملن 
 .2نظم السلطان أبي حمو موسى الثاني  في مدح مولد النبي المصطفى

ور إن لللاد القصلللائد والتبلللاري بهلللا فلللي مجللللس السللللطان بهلللعا ثلللم يلللأتي د            
المناسبة الكريمة  نظمها  لعراء تلمسلان وأدباؤها ويسلتمر ئلراءة القصلائد إللى آخلر 
الليل  حيو يؤتى بأصناف احكل إللى وئله صلالة الصلبح  فيلؤدي السللطان الصلالة 

» خللدون بالمجلس ثم يقوم الحاضرون فينصرفون إللى منلازلهم حيلو عكلر يحلي بلن
وجاارء فاار افاار اللياال بااالفرم الشااهر المااال  الحافاال المالمااح والمشااام المتعاادد 
الفواناتامماااا أرحبااات سااااحتهاوناء بالقدااابة أولاااد القاااوة محملاااة ثااام الفواكاااه 

الفليفااةا وشااكروا م ساابحانه وتعااالد ولاام يباار   فااالحلواءاوطعم النااام بااين يااد 
 .3«ا إلد دار  السعيدةمكانه حتد دلد دالة الدبح فر الجماعة ثم غد

التلي صلنعها أبلو الحسلن المعلروف بلإبن الفحلام لقيللاس  4وكلان اسلتخدام المنجانلة    
الوئه ليلة المولد والتي أخترنها بمناسبة االحتفال بالمولد ال ريف وئد خللد الملؤر  
يحللي بللن خلللدون هللعا السللانة بقصلليدة بللين يللدي السلللطان أبللو حمللو موسللى الثللاني   

لموللد  فرصلة لقلرض ال لعر والتبلاري بله   وهلي مظلاهر ال تختللف وصاره ليلة ا
نن االحتفال في مدينة تلمسان أو بقية المدن الجزائرية وبهعا الطريقة كلان السللطان 
أبو حمو الثلاني يحتفلل بلعكر  الموللد النبلوي ال لريف وصلاره نلادة مسلتحبة للع  

لمسلاني اللعي صلار يبلالي سالطين بني زيان العين جاؤوا من بعدا وللد  المجتملل الت
 5في االحتفال به.

                                                 
يحي:بغية الرواد في عكر ملوك من بني نبد اللواد وملا حلازا أميلر المسللمين موالنلا أبلو حملو ملن  بن خلدون  1

  تقللديم  تحقيللق  تعليللق بوزيللان الللدراجي  دار احمللل للدراسللاه والن للر والتوزيللل 2واد جال للرف ال للاهق احطلل
  نبلللللللد العزيلللللللز فياللي:المرجلللللللل 215 ص9  المقلللللللري :المصلللللللدر السلللللللابق ج40  ص2007الجزائلللللللر
. نبللللللد هللا حمللللللادي:المرجل 157ـلللللل156  محمللللللد الطمللللللار: المرجللللللل السللللللابق ص276 ص1السللللللابق ج
 .275ـ249السابق ص

  تحقيلق محملد 9نفح الطيب في غصن احندلس الرطيب وعكر وزيرهلا لسلان اللدين بلن الخطيلب ج المقري:  2 
  مجهللول: المصللدر السللابق  164  التنسي:المصللدر السللابق 218 ص1949محللي الللدين نبللد الحميللد القاهرة 

  محمللللد الطمللللار المرجللللل 277 ص1  نبللللد العزيللللز فياللي:المرجللللل السللللابق ج56-47السللللفر الثللللاني ص
 .275ـ249  نبد هللا حمادي:المرجل السابق ص157ـ156 صالسابق

  مجهلول: المصلدر 49 ص2  بلن خللدون يحي:المصلدر السلابق ج164ـ163التنسي: المصدر السابق  ص  3
  محملد الطملار المرجلل 277 ص1   نبلد العزيلز فياللي:المرجلل السلابق ج56-47السابق  السلفر الثلاني ص

 .275ـ249:المرجل السابق ص نبد هللا حمادي 160ـ157السابق ص
المنقانة ومعناها السانة والزال أهل تلمسان يسمون سلانة الحلائط بكلملة ملكانلة وئلدم  أوالمنكانة  أوالمنجانة : 4

أما المنجانلة عاه تماثيلل اللجلين المحكملة ئائملة المصلنل تجاهله بأنالهلا » لها يحي بن خلدون وصفا دئيقا بقوله
جناحيه وبخاتله فيهما أرئم خارج من كلوة بجلدر احيكلة صلعدا  وبصلدرها أبلواب  أيكة تحمل طائرا فرخاا تحه

 ابلن خللدون يحلي: المصلدر 163ـل162مجوفة  ندد ساناه الليل الزمانية...ينظر التنسي:المصلدر السلابق ص
  نبلللللد هللا حملللللادي:المرجل 160ـللللل157  محملللللد الطملللللار المرجلللللل السلللللابق ص41ـللللل40  ص2السلللللابق ج
 .275ـ249السابق ص

  المقلري: نفلح 41ـل40 ص2 جالمصلدر السلابقيحي:   بلن خللدون163ـل162التنسي: المصدر السلابق  ص 5
  نبلد الحميلد حاجيلاه: أبلو 279ـ278 ص1  نبد العزيز فياللي:المرجل السابق ج217ـ216 ص9الطيب ج
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وئد أوصى أبو حمو الثاني ابنه أبا تا فين الثاني بإتبا  أثارا في هلعا المناسلبة        
يااابنر عليااا بةقامااة شااعائر م عزوجاالا وابتهاال إليااه فاار مواساام الفياار »بقوللله 

د لهااا بمااا وتوساال واتبااع أثارنااا فاار القيااام بليلااة مولااد النباار عليااه السااالم و اسااتع
تسااتطع ماان اإلنفااا  العاماواجعلااه ساانة م كاادة فاار كاال عااام تواساار فاار تلااا الليلااة 
الفقراء وتعطر الشعراءا وإن ركبت فيا الغريزة الشعرية وتحليات بالحلياة األدبياة 

 1.«زادت جماال إلد جمالااكماال إلد كمالا فانظم المولديات
ادة نلللى نسللج أبيلله وزاد نليلله فعمللل أبللو تا للفين بنصللائح والدا ونسللج هللعا العلل    

ولماا كانات ليلاة ساابع المولاد » سابل المولد وفي علك ئال التنسي ةاحتفال آخر بالليل
وملازال  2«الم كور احتفل لها أعلد م مقاماه بمثال احتفالاه لليلاة المولاد أو أعظام
 أهل تلمسان وندرومة يحتفلون بيوم المولد ويوم السابل منه إلى يومنا هعا.

ظللل سللالطين بنللي زيللان يرنللون هللعا االحتفللال  مللنهم أبللو زيللان محمللد بللن أبللي و   
م( حيلو كلان يحتفلل بالموللد احتفلال أسلالفه إللى 1399ـل1394هـ/801ـ796حمو)

الصباح ترفل إليه القصائد والمدائح بهعا لمناسبة لعلك تطوره المدائح النبوية ب لكل 
 3ئبر أبي مدين بالعباد. كبير وفي الصباح يقوم النساء بالزغاريد ثم زيارة

 فاتمة
من احنياد التلي يحتفلل بهلا المسللمون سلواء االحتفال بالمولد النبوي ال ريف يعد    
العهد الفاطمي أو غيرا  العزفيين حكام سبتة أو المرينيين ثم الحفصيين  وأصلبح  عمن

الثلاني  نهد أبو حمو موسى عرمز التدين  وفي منطقة تلمسان بدأ االحتفال بالمولد من
جللل تللعكير النللاس بمنائللب النبللي محمللد صلللى هللا نليلله أم  مللن 1359هللـ/760سللنة
 وجمل وتوحيللد المسلللمين نلللى محبللة رسللولهم فمللا حقللق الواجللب فهللو واجللب وسلللم 

بعللض الفقهللاء نلللى االحتفللال لكونلله بدنللة وتقليللد للنصللار  فللي  ورغللم انتللراض
للللى طريقلللة االحتفلللال أنتلللرض ن اآلخلللر االحتفلللال بعيلللد مللليالد المسللليح  واللللبعض

 اإلسراف وال مو  ...
وسواء نلى المستو  الرسمي أو المستو  ال عبي مناسلبة الموللد النبلوي كلل سلنة   

فللي يللوم الثللاني ن للر ربيللل احول مناسللبة للفللرح والتوسللعة نلللى النللاس بالمللأكواله 
 والحلوياه التضامن مل الفقراء والمحتاجين   فهو يلوم رحملة كملا كلان النبلي محملد

 صلى هللا نليه وسلم رحمة للعالمين.
 
 
 
 

                                                                                                                                            

  نبللد هللا حمللادي:المرجل 160ـلل157  محمللد الطمللار: المرجللل السللابق ص180حمللو موسللى الثللاني... ص
 .275ـ249السابق ص

  نبلللد هللا 279ـللل278 ص1  نبللد العزيلللز فياللي:المرجلللل السللابق ج186التنسللي: المصلللدر السلللابق  ص 1
 .275ـ249حمادي:المرجل السابق ص

  نبلللد هللا 279ـللل278 ص1  نبللد العزيلللز فياللي:المرجلللل السللابق ج196التنسللي: المصلللدر السلللابق  ص 2
 .275ـ249حمادي:المرجل السابق ص

 .275ـ249 حمادي:المرجل السابق صنبد هللا 3
 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  1492جانفر02 /   897دفر 28)  أسباب سقوط األندلم)غرناطة(- 3

 مقدمة:
احنللدلس هللي جللزء مللن  للبه جزيللرة ايبيريللا تتكون مللن نللدة مللدن هللي ئرطبللة        

ئسلللطة  وإ لللبيلية وطليطلة  وبر للللونة  والجزيلللرة الخضراء ومرسللليه ورندة  وسر
ول بونة  ومجريط  و لب  وبلد الوليد وغرناطة هعا احخيرة تعني بلد الرملان حتى 
العهد الموحلدي كانله مدينلة صلغيرة تابعلة ألبيلرة ثم ازدهلره بعلد نصلر الطوائلف 

م فكانله حصلن وملالع للمهلاجرين ملن الملدن 1238ا/636نلى يد بني اححمر سلنة 
ي اححملر سلببا فلي سلقوطها  و كانله تعلد المنكوبة بعد سقوط الموحدي التي كان بنل

من السكان ألف ألف نسمة أي مدينة مليونية في العصر الوسيط تتبعها ثالثماية ئريلة 
 .1نامرة نلى نهر  نيل تطل نلى سهل اخضر يسمى المرج  فهي جنة احندلس

وهللعا الدراسللة تهللدف إلللى توضلليح مفارئللة كيللف كللان فتحنللا وكيللف كللان إنللادة    
الدراسللة لمعرفللة أسللباب سللقوط احنللدلس نامللة وغرناطللة خاصللة للليس  فتحهم نهللدف

السترجانها وإنما حتى ال تضيل بلدان إسالمية أخر  مثلملا ضلانه الهنلد والفليبلين 
واندونيسيا وتايالند ودول افريقية نديدة  والبانيا  وبلغاريا بلل حتلى ال تضليل بللداننا 

 هي أم القضايا.العربية كما ضانه فلسطين ولم نسترجعها بعد و
 أوالـ األسباب الدافلية:

                                                 
لسان الدين:اإلحاطة في أخبار غرناطة حقق نصه ووضل مقدمته وحوا يه محمد نبد هللا   ابن الخطيب  1

 أحمد رائف: وتعكروا من احندلس اإلبادة 134-125  115 ص1973  مكتبة الحانجي القاهرة 1ننان مجلد
 29 ص1991 ديوان المطبوناه الجامعية الجزائر 
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 توق  الفتوحات اإلسالمية وبقاء الندار  بالمرداد:  -1
بدأ الفتح العربي اإلسالمي  حوروبا من الجهة الغربية نلى يد طارق بلن              

م ثم موسى بن نصير العي كان نازما نلى الرجو  الى دم لق 710 ا/ 92زياد سنة
الجنوبية والقسطنطينية لكن الخليفلة احملوي الوليلد بلن نبلد المللك نن طريق أوروبا 

 اجبر بن نصير نلى العودة دون تحقيق هعا االنجاز االستراتيجي ثم توئفه 
 
 
 

م وهزيملة بلالط ال لهداء ئلرب 722-720ا/ 102-100في نهد نبد الرحمن الغافقي
 .1م732ا/ 114تولوز سنة 

وطيلللة ثالثللة  غللم ئوتهللا واسلتقرارها لعللدة نقللودر فللي االنلدلس فالخالفلة احمويللة    
ا الخطللأ التللاريخي وهللو تللرك عم للرو  للتعامللل مللل هلل تصللنلئللرون مللن نمرهللا لللم 

ويترئبللللون أي فرصللللة  (castellanosالنصللللاري فللللي ال للللمال يتحصنون)ئ للللتالة
لالنقضللاض نلللى المسلللمين حنهم لللم يغرفللوا حقيقللة التللاريخ ولللم يعللوا ئوانينلله ولللم 

تكللوين احنلللدلس  فالدوللللة لهللا ئلللانون التحلللدي واالسللتجابة كملللا ئلللال يفهمللوا طبيعلللة 
جوزيف  والدولة لها نمر يجلدد بتحديلد احهلداف والت لبيب والرصليد ملن التجلارب 
ونصللبية اليللوم ليسلله القبيلللة وإنمللا هللي ثقافللة الدولللة كمللا يقللول ابللن خلللدون وئللانون 

 .2ييوسف ارنولد توينبللمؤر  البريطاني التحدي واالستجابة 
  استيالء الحجاب والنساء علر الحكم: -2
مثل الحاجب المنصور محمد بن نبد هللا بن أبي نامر العي سيطر نلى ه لام        

بللن الناصللر بمعونللة أم الخليفللة صللبح وبالتللالي سللرق الخالفللة احمويللة وأسللس الدولللة 
نتظلر العامرية وتضييل جهود نبد الرحمن الداخل صقر ئريش وابنله الناصلر اللعي ا

 .3الحكم نصف ئرن وهو ولي نهد
  التناحر العندر  بين المسلمين: -3

                                                 
إسمانيل العربي   المؤسسة الوطنية للكتاب   تعليق   تحقيقابن القوطية أبو بكر: تاريخ افتتاح احندلس   1

 مجهول: كتاب أحبار مجمونة في فتح احندلس وعكر أمرائها رحمهم هللا والحروب 92-1 ص1989الجزائر 
 مجهول: 181-93 ص 1989تاب الجزائر الوائعة بها  تحقيق وتعليق إسمانيل العربي   المؤسسة الوطنية للك

فتح احندلس  دراسة وتحقيق مولينا المجلس احنلى لألبحاو العلمية  الوكالة االسبانية للتعاون الدولي مدريد 
  جوزيف 12  08وما بعدها نبد الحليم نويس: دراسة لسقوط ثالثين دولة إسالمية ص  07  ص1994

ايطاليا وسويسرا في القرون الثامن والتاسل الميالدي تعريب وتعليق رينو: الفتوحاه اإلسالمية في فرنسا و
وما  97 ص1984الحوا ي وتقديم إسمانيل العربي دار الحداثة بيروه ديوان المطبوناه الجامعية الجزائر

 بعدها
Salah el Aoud, Histoire de l’islam en France entre hier et aujourd’hui, traduit 

par Amel Najjari ,Editions Ibn Hazm Beyrouth1995 p9-25 
نبد العزيز فياللي: العالئاه السياسية بين الدولة احموية في احندلس ودول المغرب ال ركة الوطنية للن ر   2

وما بعدها  نبد الرحمن نلي حجي:التاريخ احندلسي من الفتح اإلسالمي  127 ص1982والتوزيل الجزائر 
 ينظر ابن خلدون نبد  266 ص1981م دار القلم بيروه دم ق 1492-711ا/897-92حتى سقوط غرناطة

  145  129 ص2004الرحمن:المقدمة دار الفكر للطبانة والن ر والتوزيل بيروه
 78  12نبد الحليم نويس: المرجل السابق ص 3
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بين البربر والصقالبة والعلرب  وبلين حتلى العلرب  لمالية وجنوبيلة ومن نتائجهلا    
هزيمة حصن العقاب العي بعلدا سلقطه مرسليه ئرطبلة ال لرق احندلسلي ثلم الغلرب 

قاع الوضل فكان سقوط ا لبيلية احندلسي وناصمتها ا بيلية ولم يستطل الحفصيون إن
 .1م بمساند بني اححمر في غرناطة1246ا/ 644

  الندارى ضد المسلمين:األعداء من باالستعانة  -4
حاكم في ن رين مقاطعلة ومدينلة وخاصلة  20خاصة في نصر ملوك الطوائف     

  واحثلر النفسلي كبيلر2بني اححمر في غرناطة مما ضيل طائاه ب رية ومالية كبيرة
جدا الن وجلود رايلة محاربلة إسلالمية)بني اححملر( يلمحهلا المسللمون المحاصلرون 

تلقاهللا المسلللمون وهي مايسللمى الفتنللة أو الحللرب احهليللة  ورغللم   كللان ا للد ضللربة
 .3تحريم الفقهاء لعلك

 الغر  فر المل ات : -5
ة فلي احندلس بجمالها وخيراتها واالستقرار في ندة ئرون جعل حضارة رائيل        

كللل المجللااله   هللعا جعللل النللاس يتراخللون وال يهتمللون بالجهللاد الللعي كللان بالنسللبة 
 وكما ئللال نبللد ال يهللم أن يمللوه النللاس دون خطللةو  للحكللام لزيللادة  للعبيتهم فقللط

 .4الرحمن ابن خلدون أن أهل البدو ائرب إلى ال جانة من أهل الحضر
  الفشل فر اإلعداد للجهاد :_ 6
بب ندم وجود م رو  لصد أطما  النصار  في ال لمال ال جنلد بسبب البع  وبس   

وال صنانة نسكرية كان الجهاد لكسب دنم الفقهاء فقط وجلب الناس حول الحكلم و 
ال يهم بعد عللك  ليء فالمتطونلة ملن ال لعب يلعهبون بلأموالهم إللى احنلدلس وهنلاك 

 .5يصدمون بالحقيقة المؤلمة
انوا يعي لون حيلاة خ لنة للحفلاظ نللى ئلوتهم للم فحتى المتطونة المغاربة العين كل   

يسللتطيعوا االسللتمرار بللل تورطللوا فللي الصللرا  السياسللي وئتللل السلللطان محمللد بللن 
م اللعي مزئله جسلمه رملاحهم مملا 1333هلـ/733إسمانيل النصري الغرناطي سنة 

جعل السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسمانيل أ  السلطان ال هيد هلزيمتهم ثلم نفليهم 
 .6ندلس إلى تونسمن اح

                                                 
 19 16-15نبد الحليم نويس: المرجل السابق ص 1
  12 صنفسهنبد الحليم نويس: المرجل  2
  ئارن علك 354-326 نبد الرحمن نلي حجي:المرجل السابق ص19 صنفسهنبد الحليم نويس:المرجل  3

دولة تتنافس في محاربة بعضها واالستنجاد بأمريكا وفرنسا وبريطانيا والحلف 20بالوطن العربي أكثر من 
 احطلسي

Amar Dhina,Grands Tournants de l’histoire de l’islam , de la bataille de badr a 
l’attaque d’Alger par charles-quint ,deuxième édition ,société nationale 

d’édition et de diffusion ,Alger1982 ,p118   
أيام العدوان الثالثيني االستدماري الصهيوني بم اركة مدنسة لعدة  1991يقارن علك بماحدو في العراق سنة 
فيها الرئيس الجزائري احسبق الراحل رحمه هللا موئف الجزائر موئف جيوش نربية في الوئه العي ئال 

 ال هداء رافضا كل التهديداه وكل اإلغراءاه.
 140-139 ص2004ابن خلدون نبد الرحمن: المقدمة دار الفكر للطانة والن ر والتوزيل بيروه  4
  36احمد رائف:المرجل السابق ص 5

Amar Dhina,op,cit,p153-158 
 .  64-62حمد رائف:المرجل السابق صأ 13 ص2خطيب لسان الدين: المصدر السابق مجابن ال 6
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 فر الجهاد علد المغاربة:  تكالاال-7
كل مرة يزيد خطر النصار  يكون االستنجاد بالمغاربة بيوسف بلن تا لفين           

م ثلم توحيلد احنلدلس بالقضلاء مللوك 1086ا/479المرابطي فكان نصلر الزالئلة سلنة
كلوارو اللدم التلي  الطوائف  ثم االستنجاد بالموحدين إليقاف النصاري العين استغلوا

رك ارتكبوهللللا فللللي مللللدن بللللالد المغللللرب مللللراكش ووهللللران ... فكللللان نصللللر اح
م ثم االستعانة بالمرينيين وبالحفصيين فصار الفقهاء يدورون بأمرا 1195ا/591سنة

نلى البيوه يعكرون بالجهاد ويبينون فضل ال هادة فلي ملهلاة نابثلة سلاخرة ال يفهلم 
يسلودها االرتجلال ويعلوهلا ويلعكيها الفسلاد والضليا  حد منتهاها أمبتداها وال يعرف 

          الحكومة في واد وال عب في واد آخر الملك يوطد سلطانه بالطرق التي 
 
 

صللالحة لللعلك وال للعب يعللد نفسلله لحللرب ضللروس مللل النصللار  بللال ئيللادة   يراهللا
 .1مخلصة أو ئائد حكيم يهب نفسه لقضية يدفل حياته ثمنا لها

لون صريخهم احندلس سرانا ويقف  لانرهم وين لد القصلائد الملؤثرة كانوا يرس    
يطلب فيها النصلرة والملؤازرة في مسلاجد القلاهرة وتونس  والقيلروان  وملراكش و 

بيوتهم وال  إلىتلمسان فسمل الناس ويجه ون بالبكاء ثم يكفكفون دمعهم وينصرفون 
الحصول نلى أجرة السلفر  يستجيب لداني الجهاد غير نفر ئليل فقير يجد الم قة في

يعبلللر بهلللا البحلللر ليجاهلللد النصلللار  فلللي مجتملللل نظلللر أهلللله جميعلللا ملللن ال لللهداء 
والصالحين  ويعهبون فيفاجئون بالحقيقة المرة منهم من يبقى ومنهم من ال يجد فائلدة 

 .2فيعود
فغرناطللة حولهللا أنللداء أئويللاء وتركهللا أصللدئاء سللفهاء وئللد يرسلللون نبللر البحللر    

مجهدة التي تزيد احملر تعقيلدا وملرارة مثلل فتلو  أحملد الون ريسلي التلي بالفتاوي ال
حتل وطنه أن يهاجر منه حنه تحول إلى دار كفر وللم يعلد دار إسلالم وال أتدنوا من 

 .3والثباه حتى تتغير الظروف ويكون النصر ةينصح بالمقاوم
 والغريب أن ابن العسال ئال  عرا  بعد سقوط طليطلة هو:

                                                 
ابن أبي زر  الفاسي: العخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية دار المنصور للطبانة والورائة الرباط  1

-541وما بعدها معمر الهادي محمد القرئوطي: جهاد الموحدين في بالد احندلس  98 ص1972
 نبد الرحمن نلي حجي:المرجل 207-67 ص2005م دار هومة الجزائر 1233-1146ا/629

 وهنا نعكر ئول المعتمد بن نباد المستنجد 36حمد رائف:المرجل السابق صأ 455-419السابق ص
بالمرابطين الن أرنى الجمال في صحراء العرب خير من أرنى الخنازير في ارض الصليبيين  ورغم موته 

بالمغرب احئصى في الحقيقة ماه غنيا الن التاريخ خلدا ينظر احمد رائف:المرجل غماه أفقيرا في 
 15السابق ص

Amar Dhina, op,cit ,p130, 138 
 40  37حمد رائف:المرجل السابق صأ 2
  ينظر الون ريسي أحمد: أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب نلى وطنه 40 صنفسهرائف:المرجل حمد أ 3

 تحقيق حسين مؤنس  مكتبة الثقافة الدينية  اجر ومايترتب نليه من العقوباه والزواجرالنصار  ولم يه
  أخرجه 2 المعيار المغرب والجامل المغرب نن فتاوي أهل افريقية واحندلس والمغرب مجلد 1986القاهرة 

ارن هعا مل ويق  119جمانة من الفقهاء بإ راف محمد حجي وزارة احوئاف وال ؤون اإلسالمية المغرب  ص
إلى بالد ال ام خاصة وبالد  اومة والهجرةالفتاوي التي طبقه في الجزائر بداية القرن الع رين بعد ف ل المق

ويقارن مل هجرة الفلسطنيين وتجنيسهم بالجنسياه العربية وغير العربية وأثرا نلى  1911سنة الم رق نامة
 يد فلسطينالقضية الفلسطينية من خالل رفض العودة وبالتالي تهو
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 فما المـــقام بها إال من الغلــط \\\\\\ندلس  دوا رواحـلكم يا أهل اح
 ثوب الجـــزيرة مسلوال من الوسط \\\\\\\الثوب سل من أطــرافه وأر 
 .1كيف للحيــاة مل الحياه في سفط \\\\\من جاور ال ر ال يأمـن بوائقـه

 _ زواج األمراء من الندرانيات:8
وجلوا ملن نصلرانياه ودرجلوا نللى عللك منلد كانه نادة مللوك المسللمين أن يتز    

نهلللد ئلللديم بلللدأ بللله نبلللد العزيلللز بلللن موسلللى بلللن نصلللير اللللعي تلللزوج ملللن أرمللللة 
رودريق وئصللة كللوب الصللباح فللي بللالد غرناطللة التللي تسللمى ثريللا أو إزابلليال ابنللة 
نظيم من نظماء ئ تالة زرنه أمام أنلين السللطان أبلي الحسلن اللعي  لا  ونخلرا 

في حبها فكانه تسكن في جناح بقصلر الحملراء بينملا نائ لة الفساد فتزوجها وغرق 
حللد ولللديها سللعد أوأوالدهللا فللي جنللاح ببهللو السللبا   ثللم نمللله ثريللا نلللى توريللو 

ونصللر بينما كللان لعائ للة ئصللة نللعاب أخللر  اسللتغلها النصللار  فللي الصللرا  ضللد 
 .2المسلمين

سلللفر إللللى وراء ضلللعف المسللللمين فكلللان المتطونلللة ال يملكلللون ثملللن ال   الفقااار: -9
احنللدلس وال العللودة بغيللة الجهللاد كمللا ال يوجللد جمعيللاه تللنظم هللعا نكللس المسللحيين  
كانللله جمعيلللة فرسلللان المعبد)الداويلللة( وجمعيلللة فرسلللان القلللديس يوحنا)االسلللبتارية( 
وجمعية القديس يوليان أو فرسان القنطرة وئد تكون احموال موجلودة لكلن م لتتة أو 

 .3ل عبي ضعيفافي يد سفهاء لعلك كان الجهاد ا
 األسباب الفارجية -ثانيا

 تطور أوروبا أدبيا وتقنيا: -1
منللد النهضللة االئتصللادية فللي القللرن الحللادي ن للر الملليالدي والنهضللة احدبيللة     

 في تراجل نلمي وتقني فرغم اخترا والفكرية بينما ال رق العربي اإلسالمي كان 
فللي احنللدلس فللي تحريللر مدينللة المسلللمين للمللدفل فللي الم للرق واسللتخدامه حول مللرة 

م ثم مدينلة ملرتش ورغلم روح الجهلاد المتقلدة 1324ا/724بياسة من النصاري سنة 
التللي لللم تملله بعللد فللان مقتللل السلللطان إسللمانيل النصللري غيلللة ببللاب ئصللرا وكثللرة 

 .4الموارد نند النصار    جعل هدا االخترا  أئو  في يد النصاري فيما بعد
 نية : توحد الممالا الندرا -2

ئ لللتالة وارغلللون بلللزواج ايلللزابيال ملكلللة ارغلللون ملللل فردينانلللدوا مللللك ئ لللتالة      
 .5م نلى أن يكون  هر العسل في ئصر الحمراء1492ا/897سنة

 ظهور القوة العسكرية العثمانية: -3
م  وحتى نصر بايزيد الثاني 1212ا/ 609انتمده الدولة العثمانية مند تأسيسها     

علوم واحدب واحندلس تضليل وكلان م لغول بلالحروب ملل إخوتله المحب للراحة وال
 .1ومل المماليك بينما أوروبا تقو  باالئتصاد والعلوم والتقنية

                                                 
  16نبد الحليم نويس: المرجل السابق ص 1
 91احمد رائف:المرجل السابق ص 2
 46 صنفسهاحمد رائف:المرجل  3
حمد رائف:المرجل أ 924-874ه( ص اريخ العصر الوسيط  دار الفكر)دنور الدين حاطوم: ت  4

 فل لإلخوة المجاهدين بالمدافل  نثر نلى مخطوط ئبل سقوط مدينة رندة ننوانه الغز  والمنا98  62السابق ص
 29نبد الحليم نويس:المرجل السابق ص 5



 23 

 ضع  إدراا العالقات الدولية:  -4
لو فهم العرب أن الصرا  دولي غرب و رق وان يد خفية هلي الماسلونية تغعيله     

طرة نلللى فلسللطين  لكانلله خطللة إلضللعاف المسلللمين والمسلليحيين مللن اجللل السللي
وم للرو  إلف للال هللعا أن احللد ثغللراه ثقافتنللا العربيللة هللي طغيللان الماضللي نلللى 

 .2الحاضر والمستقبل رغم أن مغرفة المستقبل تمثل أحد  نناصر القوة
-460 فللي سللنواه هللعا الحللروب مللن طللرف اوروبللا بللدأه  الحااروب الدااليبية: -5

نملا يجلري فلي احنلدلس التلي  المياالسل  لرقلمم مما  لغل ا1291-1096هـ/690
كان البابا اسكندر الثاني ئد أنطى بركته لمسيحي ايبيريا في حروبهم ضد المسلمين  

أكتللوبر  18واتخللعوا مللن أمللر الحللاكم الفللاطمي تللدمير كنيسللة القيامللة فللي القللدس يللوم
     م 1009

كل من خالفله واضطهاد الحليفة العباسي التاسل المتوكل نلى هللا للمسحيين واليهود و
معهبلله ال للافعي عريعللة لعلك)م للكلة خلللق القللرآن( ولم تللنجح محاولللة التنسلليق بللين 
صالح الدين احيوبي والسلطان الموحدي أبو يعقوب المنصور بسب حروب ئرئوش 

ة الللعين ضلليعوا احنللدلس فللي افريقيللة فللي وئلله كللان الموحللدون يواجهللون بنللي غانيلل
 .3بحمقهم

 الدور الماسونر اليهود :_ 6
كلللان للماسلللونية حكوملللة العلللالم الخفيلللة يلللد فلللي زيلللادة اححقلللاد بلللين المسللليحيين     

دولة في فلسلطين  أول ملن  وهي ائامة والمسلمين وحتى ضد اليهود للتحقيق أهدافهم
 .4م1603دنى لعلك مسيحي متطرف هو هنري فنش محامي ونائب بريطاني سنة 

  تبعية نظام ابن األحمر فر غرناطة للندارى: -7
حتى العهد الموحدي كانه مدينلة صلغيرة تابعلة ألبيلرة ثم ازدهلره بعلد نصلر       

م فكانله حصلن وملالع للمهلاجرين 1238ا/636الطوائف نلى يلد بنلي اححملر سلنة 
مللن المللدن المنكوبللة بعللد سللقوط الموحللدي التللي كللان بنللي اححمللر سللببا فللي سللقوطها  

بعد نام ونصف حصار و لرش  وهي ئرمونة  وا بيلية  بمساندة فردناندو نسكريا
و لللعونة وئادس و  للللوفة  وغليانة وروضلللة وأركش وميناء سلللنتمرية ودنوا هلللعا 
المدن لالستسالم بدنو  ال فائدة من المقاومة وهدا جعل احمراء المسللمين اآلخلرين 

                                                                                                                                            
 125أحمد رائف:المرجل السابق ص 1
 05 ص1991وليد نبد الحي: الدراساه المستقبلية في العالئاه الدولية  ركة ال هاب الجزائر  2
لجزائر دار الكتاب   محمد خضري بك: الدولة العباسية دار احصالة ا41أحمد رائف:المرجل السابق ص 3

  محمد العروسي المطوي: 827-823  نور الدين حاطوم: المرجل السابق ص232 ص2005العربي بيروه
الحروب الصليبية في الم رق والمغرب طبعة جديدة مزيدة ومنقحة دار الغرب اإلسالمي بيروه 

ندلس ثم في الم رق وما بعدها حيو تؤكد هعا الدراساه بداية الحروب الصليبية في اح 183 ص1982
 إل غاله نن نجدتها

  58 ص1970 )دون نا ر(1لي طى رئعة ال طرنج ترجمة سعيد جزائرينظر وليام غاي كار: أحجار نل 4
   يريب سبيريدوفيتش: حومة العالم الخفية ترجمة مأمون سعيد تحرير وتقديم أحمد راتب نرموش ئصر 60

 ئصر 2بد هللا التل: احفعى اليهودية في معائل اإلسالم ط  ن26-25الكتب البليدة الجزائر)دون تاريخ(ص
  حيو أدركه الدول احوروبية دور اليهود المخرب وئاموا بطردهم 53 ص1989الكتاب البليدة الجزائر 

م وبالتالي طرد هعا الفيروس 1492 اسبانيا 1444  هولندا 1420  النمسا 1255م بريطانيا 1253فرنسا 
ن دور ابن سبأ  ليون روش  لورانس العرب  برنارد هنري نراب الربيل الصهيوني)تل إلى بالد العرب ويقار

 (.أبيبالربيل_تل 
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يقلدون بني اححمر في تسليم مدنهم للنصار  وفقا ال حسن ال لروط كملا يتصلورون 
يتوهمون وإبقاء نللى القلرآن يتللى فلي البيلوه ورغلم هلعا فقلد كلان  وحقنا للدماء كما

الفرسللان المسلللمين يهربللون إلللى غرناطللة نلللى أمللل االنتقللام لكللن نظللام بنللي اححمللر 
 .1العميل حال دون علك

ونفس الدور مل محمد الفقيله اللعي لعلب بلين التحلالف ملل ئ لتالة و التحلالف ملل     
دلس وانتصللروا لكللن الصللرا  بللين بنللي اححمللر المللرينيين الللعين نبللروا إلللى احنلل

وأصللهارهم بنللي أ للقيلولة فللي مالقللة ضلليل النصللر  بللل راح  الغرنللاطي العميللل إلللى 
إرسال رأس الدون نونينو دي الرا مضمخة في الطيب فلي لفافلة ملن الحريلر ومعهلا 
خطاب انتعار إلى ملك ئ تالة وهعا  يء يعجز العقل نلن تفسليرا وتحليلله والنتيجلة 

هللاء الثقللة بللين المغاربللة وحكللام غرناطللة لللدنم الجهللاد الللعي كللان مطيللة حغللراض إن
 .2مادية نفس العمالة ئام بها أبو نبد هللا المخلو  الضرير

 فاتمة:  
خالصة القول أن النصر ال يسلتورد وال ي لتر  والجهلاد فلرض نلين نللى أهلل     

د بنلي اححملر سلاهمه المنطقة وغرناطة مملكة نميلة للنصار  مند تأسيسها نلى يل
أكلللله يلللوم أكلللل الثلللور القلللول فلللي سلللقوط ملللدن كثيلللرة فلللي احنلللدلس فحلللق نليهلللا 

احبيض وبالتالي كانه غرناطة خطة البتال  النصلار  لألنلدلس وفلي نيلة المسللمين 
 خندق للصمود العي لم يحدو لعمالة النظام  من السلف إلى الخلف.

المي لألنلدلس دون ئتلل للنسلاء واحطفلال والمفارئة الفرق بين الفلتح العربلي اإلسل   
وال ئطللل لأل للجار إال بعللد رفللض اإلسللالم وحكملله بينما إبللادة المسلليحيون المسلللمين 

 (Reconquestaباسم إنادة الفتح ) م1492إبادة تامة سنة 
 
 (م1574-1229هـ/982-634)أوجه در  الموارد المالية الحفدية -4   

 مقدمة: 
نلى مؤسساه تقوم بجمل احموال وتسمى اإليراداه وبنفقتها يقوم النظام المالي      

وتسمى المصاريف وكان السلطان الحفصي يستقبل في موضل المدرسة من القصر 
كل أسبو  يوم وزير الجند وفي يوم وزير المال المعروف بصاحب اح غال 
وصاحب الطعام وصاحب الفضل أو كاتب السر  وكان وزير المالية  له النظر 

طلق في الدخل والخرج ويحاسب ويستخلص احموال ويعائب نلى التفريط  ثم الم
ظهره خطة المنفع الخاص بنفقاه دار السلطان وأصبح صاحب اح غال يدفل 

  .3أدوناه الصرف دون مرائبتها

                                                 
 وا نطن ايرفني: أخبار سقوط غرناطة  ترجمة هاني يحي 516نبد الرحمن نلي حجي:المرجل السابق ص  1

ن علك بما ئام ئار 32 أحمد رائف:المرجل السابق ص67 ص 2000نصري مؤسسة االنت ار العربي بيروه 
وأنظمة الخليج ونلى رأسها النظام  1921به النظام احردني العميل مند تأسيسه من طرف بريطانيا سنة 

 1932السعودي مند تأسيسه سنة
-524 نبد الرحمن نلي حجي: المرجل السابق ص98زر  الفاسي: المصدر السابق ص أبيابن   2

 .55  53-51رائف:المرجل السابق ص أحمد 206 وا نطن ايرفني:المرجل السابق ص562
ابن ال ما : احدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية, تحقيلق وتقلديم الطلاهر بلن محملد العموري,اللدار 3

 روبار برن فيك: تاريخ افريقية في العهلد الحفصلي ملن القلرن   44  ص1984العربية للكتاب تونس طرابلس 



 25 

 الجوانب السياسية:-ا
صرفه الموارد المالية في الصرا  نلى السلطة بين  أفراد احسرة الحاكمة    

ية  والصرا  ضد القبائل العربية المتمردة و الحركاه السياسية في الجريد الحفص
 :وهي كالتالي وطرابلس و الزاب  و مصاريف الموظفين والقضاة

 األسرة الحاكمة:-1
المصاريف تتعلق بالنفقاه االئتصادية واالجتمانية التي تصل إلى حد الترف   

ي نمارة العي ادنى انه من ومصاريف الصرا  نلى السلطة مثل ثورة ابن أب
م   ولقد كان جميل أئرباء السلطان يعي ون 1266هـ/664احسرة الحاكمة في سنة

من هباته السخية ومن الجراياه التي كانوا يتقاضونها من الخزينة   وكان ال يوجد 
 .1فصل واضح بين الخزينة العمومية وبين صندوق السلطان

  اإلدارة:-2
 وكعلك القضاة والوالة   2ر رجال الدولة ونددهم حوالي ن رةتمثله أوال في كبا   

وغيرهم  فقاضي الجمانة بتونس كان يتقاضى مبلي غير مرتفل ئدرا خمسة دينار 
أي ما يعادل مائة وخمسين درهما وال يحق للقضاة التعمر من ئلة أجرتهم الن 

الضيقة وئطل ننه  التعاليم الدينية ال تتسامح بمنحها لهم إال في حدود احتياجاتهم
 .3حتى نلف بغلته في أوئاه كثيرة

 محاربة األعراب المتمردين: -3
الدواودة حيو وجه المستنصر الحفصي ضدهم حملتين نسكريتين  تمردمثل    

وحركاه التمرد وهيجان القبائل  4م1266هـ/664ا رف نليهما بنفسه في سنة
م بقيادة أبي نلي بن أبي 1261هـ/659مليانة سنة  تمردم منها 1269ـ1261سنواه
بني سيلين بقيادة محمد بن سعيد بن صخر التي أخمدها احمير نبد  تمردو 5العباس

أبي الحسن التي أخمده في  تمردم  و1459هـ/ماي 863العزيز في رجب سنة 
ئبائل وسط افريقية أوالد مسكين وأوالد يعقوب وفر   تمردم  و1455هـ/859سنة

 .6د مهلهل وأوالد سلطان وأوالد نونال نانفة من ئبيلة أوال
 القضاء علد الحركات االنفدالية:-4
وإمارة بني مزني وسلطة  7م1282هـ/680ابن الوزير بقسنطينة سنة تمردمثل    

 .1والة كوكو وئلعة بني نباس

                                                                                                                                            

  دار الغللللرب اإلسللللالمي بيللللروه 2للللله إلللللى العربيللللة حمللللادي السللللاحلي جم   نق 15إلللللى نهايللللة القللللرن  13
 وما بعدها 66  62 56 37 ص1988

 189 120ـ116 ص1 روبار برن فيك: المرجل السابق ج 87  48ابن ال ما :المصدر السابق  ص1
 ومابعدها 114  53ـ52 ص2روبار برن فيك: المرجل السابق ج  2
 120ـ116 ص2 جنفسهروبار برن فيك: المرجل   3
 1966الزرك ي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية  تحقيق وتعليلق محملد ماضلور  المكتبلة العتيقلة تلونس  4

 230 ص1روبار برن فيك: المرجل السابق ج  137ص
    197  188ـل187  180 ص1روبلار برن لفيك: المرجلل السلابق ج  137ص المصدر السلابقالزرك ي: 5

205 220   
 287 ص1روبار برن فيك: المرجل السابق ج  137مصدر السابق  صالزرك ي: ال 6
ابللللن ئنفللللد القسللللنطيني: الفارسللللية فللللي مبللللاديء الدولللللة الحفصللللية  ن للللر محمللللد ال للللاعلي  نبللللد المجيللللد   7

   244  140  113 ص1روبلللللار برن لللللفيك: المرجلللللل السلللللابق ج 199-190 ص 1968التركي تلللللونس
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 :ـالتحالفات السياسية الفارجية5
ومل  2م1291ـ1287رجونة سنواهأتمثله في التحالف مل الفونسو ملك     

الجمهورياه االيطالية الكبر  الثالو البندئية وجنوة وفلورنسا والتي وان  كله 
مصدر دخل فإنها في كثير من اححيان مثله نفقاه هامة من خالل الهدايا الكثيرة و 

 .3الباهضة  وكعلك مل المماليك في مصر خاصة في مناسبة مرور ركب الحجيج
 الجوانب االقتدادية:-ب
أ ار إليها سولينياك في كتابه م اريل الري الحفصية ونبد   :مشاريع الر 1

 .4العزيز الدوالتي في كتابه تونس في العهد الحفصي
 االستثمار فر الدناعة: -2
احئم ة الحريرية لخدمة رجال مة المستنصر لمصانل النسيج خاصة مثل إئا   

بالتالي هي الدولة  وصنانة الصابون التي كانه محتكرة من طرف الدولة  و
 .5م اريل صرفه نليها الدولة الحفصية لتكون مورد مالي هام

  التجارة الدافلية: -3
من خالل تأسيس احسواق لكسب أموال طائلة   ومحاولة أحد أمراء ئسنطينة    

الحفصيين إنعاش مدينة روسيكادا القديمة التي أصبحه تسمى سكيكدة   ودلك 
لفائدة التجار احجانب وبفضل بقايا إحد  الطرق بواسطة بعض اإلجراءاه المتخعة 

ننابة والقل وسكيكدة كانوا منافع بحرية لمدينة  مواني مدن نالرومانية القديمة ح
 .6ئسنطينة نلى بعد حوالي ثمانين كيلومتر

 : تمثله في ندة أمور هيالجوانب االجتماعية -ج
 : بناء  الزوايا -1
ي نهد أبي فارس نبد العزيز وهي أول التي كانه تسمى زاوية المبيه ف   

مارستان في تونس إلواء المرضى والعجزة, وترميم زاويتي الوليين محرز بن 
 خلف واحمد بن نروس في تونس العاصمة بأمر من السلطان زكريا.

  مساكن الحكام:  -2
مثل ئصور أبي فهر في نهد أبو نبد هللا المستنصر ابن أبو زكرياء  وئصر    

وئصر ابن فاخر  ومساكن رجال البالط واإلداراه المركزية كانه معظمها البناه 
  وكانه المنتزهاه والضيعاه الخاصة والقصور السلطانية 7مجمعة في القصبة

مثل  ةخارج المدينة يلجأ إليها السلطان وحا يته ليستريحوا من ني ة القصب
                                                                                                                                            

–محلرم  2011جلانفي 09ني في بسلكرة المجلة الخلدونية العلدد محمد ئويسم:أسباب سقوط إمارة بني مز205
 191-181هـ ص1432صفر 

 287 ص1روبار برن فيك: المرجل نفسه ج 1
  167    138ـ132 ص1روبار برن فيك: المرجل نفسه ج 2
 .305  292 ص1روبار برن فيك: المرجل نفسه ج 3
زيللز الللدوالتي: مدينللة تللونس فللي العهللد  نبللد الع144ـ 136   38ـلل33   26الزرك ي:المصللدر السللابق ص 4

  77ـللل68  ص1981الحفصلللي  تعريلللب محملللد ال لللابي ونبلللد العزيلللز اللللدوالتي دار سلللراس لن لللر تلللونس 
 136ـ128

 77ـ68نبد العزيز الدوالتي: المرجل نفسه  ص 5
 318 ص1روبار برن فيك: المرجل السابق ج  6
برن لللللللفيك: المرجللللللللل  روبلللللللار 188ـلللللللل187  102ـللللللل101ابلللللللن ال لللللللما : المصللللللللدر السلللللللابق ص 7

 384 373 ص1السابق ج
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لقصبة بواسطة ممر المن حه السلطانية برأس الطابية التي أوصلها المستنصر با
 .1محاط بسور

 بنايات ضفمة : -3
مثال أالبراج والقباب والقال  والقصباه  خاصة في العاصمة مدينة تونس      

حيو حرص أبو زكريا الحفصي نلى نقل تنظيم ئصبة مراكش إلى ناصمته وأتمها 
هاريج ا اإلطار اح غال المائية بواسطة اآلبار والصع  وتدخل في ه2ابنه المستنصر

واححواض والخزاناه والسباله وترميم السلطان المستنصر للحنايا الرومانية من 
زغوان إلى ئرطاج  حتى ضواحي أريانة نلى طول ن رة كيلومتراه وئصر 

 .3باردو مند نهد أبي فارس ونهد نثمان والمستوحى حسب اسمه من اسبانيا
حمير أبي زكريا ابن وبالنسبة إلى مدينة ئسنطينة ترميم القصبة من طرف ا 

ثم من طرف القائد الوالي نبيل خالل  (م1285 هـ/685)السلطان أبي إسحاق حوالي
القرن الخامس ن ر  وكعلك احسوار التي رممها أبو فارس بن أبي إسحاق 

 .4والتي كانه تحيط بكامل المدينة (م1282 هـ/682)سنة
  المساجد: -4
طف زوجة أبي زكريا وام المستنصر  مثل جامل الهواء من طرف احميرة ن   

وجامل باب البحر في مدينة تونس   وجامل ئصبة مدينة تونس  وئدره 
اإلحصائياه التاريخية زيادة جوامل الخطبة أكثر من أي فترة سابقة في مدينة تونس 
الحفصية بثمانية جوامل للخطبة هي جامل الزيتونة  جامل القصبة  جامل القصر  

التوفيق  جامل الزيتونة البراني أو جامل باب البحر العي بناا الدني جامل الهواء أو 
 جامل باب السويقة  جامل سيدي يحي السليماني  (م1283 هـ/683)الفضل سنة

ا دون عئرب باب العسل  جامل سيدي جعفر بالتبانين في ربض باب السويقة  وه
جامل  أور  مثل جامل الحلق وجامل السلطان حساب بعض الجوامل احخ

الصفصافة والمساجد احخر  الصغيرة التي التقام فيها صالة الجمعة  وبالنسبة 
 .5لمدينة ئسنطينة الجامل احنظم وجامل القصبة 

مثل توزيل الخبز بوفرة نلى السكان في مجانة  ـ المساعدات االجتماعية للسكان:5
مدينة بالعاصمة تونس حيو انعدمه المؤن في  (م1458هـ/862)في  تاء سنة

تونس وبلي سعر القمح أربعة دنانير وسعر ال عير دينارين وئد ا تكى الناس إلى 
السلطان العي أمر بفتح المخازن الخاصة ليصنل منها ألف خبزة توز  نلى الفقراء 

                                                 
ابللن ئنفدالقسللنطيني: الفارسللية فللي مبللاديء الدولللة الحفصللية  ن للر محمللد ال للاعلي  نبللد المجيللد تركللي  تللونس  1

 389ـ387 ص1روبار برن فيك: المرجل السابق ج 309ص 1968
 378ـ371 ص1روبار برن فيك: المرجل السابق ج 2
روبللار   177ابللن ئنفللع القسللنطيني: المصللدر السللابق  ص 143 136  38الزرك للي: المصللدر السللابق  ص3

 385ـ384 ص1برن فيك: المرجل السابق ج
  72 ابللن ال ما :المصللدر السللابق  ص394ـلل393  390   362ابللن ئنفللع القسللنطيني المصللدر السللابق ص 4

 320ـ319 ص1روبار برن فيك: المرجل السابق  ج  132
 ابللن ئنفعالقسنطيني:المصللدر السللابق    235 128  115   59   67 36ابللن ال للما : المصللدر السللابق ص5

 421  376ـ375 ص1   روبار برن فيك: المرجل السابق ج140  الزرك ي: المصدر السابق ص356ص
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ا العملية ثالثة أ هر حتى امتأله احسواق وأصبحه احسعار في عه وئد دامه
 . 1متناول الجميل

 المجال الحربر:-د
 الفتو  ونشر اإلسالم : -1
تمثله في المسانداه المالية لألندلس من اجل الصمود في وجه حرب االسترداد     

الق تالية مثل إناناه السلطان نثمان إلى ملوك غرناطة 
 .2ومن ئبله جدا السلطان أبو فارس العي اهتم باحندلس (م1464ـ1463هـ/868)سنة

  ضد الزيانيين والمرينيين : -2
 )خالل حماله نبد العزيز أبو فارس وحملة أبو نمرو نثمان سنة من   

  أو العكس الحماله المضادة من (م1466هـ/871 )وفي سنة (م1462هـ/867
طرف الزيانيين والمرينيين التي بدأه فيها مصاريف طائلة لمواجهة الغزاة   الغزوة 

 (م1358 هـ/758)والغزوة الثانية سنة (م1357 هـ/757)المرينية احولى سنة
 .3(م1370 هـ/770)والغزوة الثالثة سنة

 ضد الحمالت الدليبية : -3
ـالحماله الصليبية: مثل 5نلى تونس والمهدية والقل وئسنطينة وجربة وئرئنة   

الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسل ملك فرنسا  والحملة الفرنسية الجنوية  
لقل بالتعاون مل ابن الوزير ونزول بيدرو ملك أرجونة بمدينة ا

 (م1424هـ/827 )وحملة ارغون ضد جزيرة ئرئنة سنة (م1282هـ/680)سنة
ومحاولة الفونسو الخامس احتالل جربة واحتالل  ار الخامس مدينة تونس 

مما ئضى نلى كل  (م1574هـ/982)حتى سنة (م1535هـ/942)وتدميرها سنة
ا الحفصيون وا ت هد معظم سكان احنمال العمرانية والمعمارية التي ئام به

 .4المدينة
 الجوانب العلمية:-هـ
 المساجد والزوايا: - 1
كثره ندديا سواء المساجد الجامعة أو المساجد الصغيرة مثل مساجد المدن     

الكبر  في مدينة تونس العاصمة وفي مدينة ئسنطينة  )المسجد الكبير (   أما 
الو ن ر وازدهره خالل القرنين الالحقين الزوايا فزاده أيضا مند القرن الث

ازدهارا كبيرا والتي ترتبط التصوف منها الزوايا التي أسسها السلطان ابوفارس في 
 .5مدينة تونس

                                                 
  نبللد العزيللز 287 ص1روبللار برن للفيك: المرجللل السللابق ج  158  150الزرك للي: المصللدر السللابق ص 1

 94الدوالتي: المرجل السابق  ص
 291 ص1بار برن فيك: المرجل السابق جرو 2
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 المدارم :- 2
أهمها المدرسة ال مانية التي أسسها أبو زكريا في سوق ال مانين ئرب جامل    

افريقية تهتم بالتدريس  مال  أول مدرسة في وهي (م 1240هـ/640)الزيتونة سنة
وهي مدرسة نمومية مثل دارس الموحدية داخل القصور وإيواء الطلبة بإستثناء الم

المدارس التي ظهره في الم رق  ثم بنه نطف زوجة أبو زكريا بعد وفاته 
مدرسة التوفيقية أو مدرسة الهواء المالصقة للجامل العي يحمل نفس االسم  ثم 

 هـ/682)ن طرف السلطان أبي زكريا بن أبي إسحاق ئبلالمدرسة المعرضية م
  ثم مدرسة ننق الجمل أو العنقية من طرف أخه أبي يحي أبي بكر  (م1282
احضرحة مثل الم رق   ثم ظهره مدارس (م1342ـ1341هـ/ 742-741)سنة

  والمدرسة (م1364هـ/ 764)الحاجب ابن تافراجين التي دفن فيها سنةأولها مدرسة 
 هـ/838-837)ية من طرف المنتصر التي أتم بناءها أخوا نثمان سنةالمنتصر

 .1وغيرها من المدارس (م1438ـ1437
كما أن التعليم كان يتم في ثالو مؤسساه الجامل والزاويا والمدرسة ومجانا بل     

إن السلطان أبو زكريا بن أبي إسحاق احول منح الطالب منحا من العهب والفضة 
 .2سين أجور نالية تقدر بع رة دنانير في ال هرواسند إلى المدر

 
  إقامة المكتبات:- 3
مثل مكتبة القصر أو المكتبة الملكية في ئانة فسيحة تعرف بالمدرسة يستقبل فيها    

السلطان كبار رجال الدولة  ومكتبة الزيتونة  ومكتبة القصبة التي جمل فيها أبو 
م تخريب ابن الليحاني لها نمرها زكريا احول حوالي ثالثين ألف مجلد ورغ

السلطان أبي العباس وأبي فارس نبد العزيز والمكتبة العبدلية التي أسسها أبو نبد 
 .3(م1500هـ/906 )هللا الحسن سنة

 فاتمة:
من خالل ماتقدم اتضح أن الخزانة العامة غير منفصلة نن صندوق     

لحروب من خسائر السلطان مصاريف الصراناه السياسية كثيرة  مصاريف ا
ضخمة بينما المصاريف المتعلقة بتموين وتسليح الجيش ضعيفة ونفس ال يء 
االهتمام بالصنانة ضعيف بدليل ضعف احسطول الحربي والتجاري مما جعل 
الحفصيين يلجؤون إلى كراء السفن احجنبية للتجارة وحتى نقل الحجاج  مصاريف 

ة والثقافية ال تتعد  لفتاه كرم القضاة زهيدة ومصاريف الجوانب االجتماني
 إلرضاء الناس.
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                             الرحلة والجغرافيا فر العدر الوسيط كتب فرمنطقة سطي    -5   
 مقدمة:
مليون 1.4ـ4.4منطقة سطيف نامرة بالسكان مند العصر الحجري العتيق)     

هي جزء من نوميديا منع القديم    و1سنة( من خالل موئل نين حنش ئرب العلمة
وهي من مدن المغرب احوسط في العصر الوسيط بين مدينتي بجاية وئسنطينة  
ومل علك كان لها دور كبير حيو عكرها ندة رحالة وجغرافيون مند القرن الثالو 
إلى القرن العا ر الهجري  ومنه السؤال التالي كيف وصفها الرحالة والجغرافيون 

 .ل العصر الوسيطالمسلمين خال
 جاء عكر مدينة سطيف في كتب الرحالة والجغرافيا نلى التوالي:    

 :2م(  كرها بقوله897هـ/284اليعقوبر )ت -1
عمال من قبل 3ومدينة يقال لها:سطي  بها قوم من بنر أسد بن فزيمة »     

  عكر اليعقوبي مدينة سطيف في القرن الثالو الهجري الموافق «ابن األغلب
كبر  مثل أخر  ن التاسل الميالدي وهو  يء مهم حيو لم يعكر مدن للقر

ئسنطينة وبجاية وبونة  لكنه اكتفى بعكر والتها من بني أسد بني خزيمة في 
 . 4نهد الدولة احغلبية

 :5م( ودفها بقوله934هـ/322االدطفر )ت -2
 أنها مدينة كبيرة بين تاهرت والقيروان وأنها عبارة عن كورة تشتمل علد» 

  حيو تطوره سطيف بعد «قرى كثيرة متدلة يقطنها أفراد قبيلة كتامة

                                                 
الهد  للن ر حول موئل نين حنش ينظر محمد الصغير غانم:موائل مائبل التاريخ في بالد المغرب القديم دار  1

  2006والتوزيل نين مليلة
Grégoire camp ,les civilisations préhistoriques du l'Afrique du nord et sahara 

,doin paris 1980 
البلدان وضل حوا يه محمد أكمين ضناوي  من وراه محمد نلي بيضون دار الكتب العلمية بيروه لبنان   2

 190 ص2002
 ص 1971هرة انساب العرب  تحقيق وتعليق نبد السالم هارون دار المعارف القاهرة ابن حزم احندلسي:جم 3

 حول بني أسد بني خزيمة نمال بني احغلب نلى  مدينة سطيف منهم ثعلبة وكبير...
حول دولة بني احغلب التابعة للخالفة العباسية ينظر ابن وردان: تاريخ مملكة احغالبة  دراسة وتقديم وتحقيق  4

 العي عكر طبنة محمد الطالبي:الدولة 2002ليق محمد زينهم محمد نزب مكتبة مدبولي القاهرةوتع
التاريخ السياسي  نقله إلى العربية المنجي الصيادي دار الغرب اإلسالمي  909ـ296/800ـ184االغلبية
  مختار حساني:سطيف خالل فترة الحكم اإلسالمي 710ـ707  648ـ646  141 ص1985بيروه

 وزارة االتصال والثقافة 1997أفريل 30ـ28تقى الوطني سطيف أثار حضارة وتطور المل 
 82ـ79 ص2004الجزائر

 34 ص1961المسالك والممالك  تحقيق جابر نبد العال الحسين  مراجعة محمد  فيق الغربال  القاهرة  5
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الضعف العي أصابها في نهاية فترة االستدمار البيزنطي وبداية الفتح اإلسالمي  
 .1فزاد سكانها وتطور نمرانها

 :2م( ودفها بقوله977هـ/367ابن حوقل)ت -3
القسنطينةا مدينة سطي  كثيرة الفير تقارب ميلة والمسيلة وتداقب »    

وبربرها بالدورة التر  كرتها من ب ل الطعام واألوالد وكان أدل ما 
استباحهم به أبو عبد م الداعر علد ب ل أوالدهم الضيافهمافانر سمعت أبا 
علر بن أبر سعيد يقول انه ليبلغ بهم فرط المحبة فر إكرام الضي  أن ي مر 

ضاجعة ضيفه ليقضر منه الدبر الجليل األب واألدل الفطير فر نفسه بم
نهمته وينال منه الحرام وربما وقعت شهوة احد الباطل فر جليل من فرسانهم 
وشجعانهم فال يتمنع عليه من مطلب من الباطل ويرى  لا كرما وففرا واإلباء 
عنه عارا ونقداا وليم نرى بكتامة التر بسطي  وال بغيرها شيئا من ه ا 

 كر ا وكتامة التر به   الناحية متشيعون  األمر وال يجيزونه وال يستحسنون
 .«وبهم ظهر أبو عبد م الداعر واف  المغرب

مما سبق نجد ابن حوئل أ ار فقط لموئل مدينة سطيف وراح يروي ئصة     
غريبة نن كتامة فيها كثير من العنصرية ضد كتامة   إكرام الضيف بمبيه 

احمان للضيف وليس غرضه احطفال أو رب البيه من أجل الرناية وإظهار 
 يء آخر إال إعا كان الضيف هو الفاسد  وابتالء كتامة بال يعة لطيبة أهلها 
وحبهم آلل البيه العي تستر ال يعة به  واستخدموا البطش في السيطرة نلى 
بالد المغرب حيو فني رجال كتامة في الحروب ومل علك تعالي ال يعة 

ة بالغباء والعاداه الفاسدة  هعا الفساد هو وننصريتهم جعلهم يصفون هعا القبيل
 فيهم مثل زواج المتعة وغير علك.

 :3 ئال ننهام( 1094هـ/487البكر )ت -4
ومدينة سطي  علد مرحلتين من المسيلة... و هر مدينة كبيرة جليلة »     

كان عليها سور فربته كتامة مع أبر عبد م الشيعرا ألنها كانت فر  4أولية

                                                 
 .76 74 ص2ناصر الدين سعيدوني:المرجل السابق ج 1
 إسمانيل العربي:المدن المغربية  المؤسسة الوطنية للكتاب 96ـ93 ص9381صورة احرض  ليدن هولندة  2

 أحمد نزاوي:نصوص محللة في تاريخ الغرب اإلسالمي مطبعة ربانيه ديور الجامل 176 ص1985الجزائر
 .103 ص2008الرباط المغرب

حماد ملوك   دولة بني176 إسمانيل العربي:المدن المغربية... ص745 ص 2البكري:المصدر السابق ج  3
 .236 ص1980القلعة وبجاية ال ركة الوطنية للن ر والتوزيل الجزائر

ق م حتى تحول يوبا إلى  ر ال ثم تأسسه فلي 225هي مدينة ئديمة  ليبو نوميدية كانه ناصمة للنوميد من  4
يلة ورسطيف من ( من ازديف النوميدية بمعنى التربة الخصبة أو نسبة إلى ئبsitifusفترة االستدمار الروماني )

م  مسلتعمرة لقلدماء الجليش بإسلم كولونيلا نيرفانيا كولونيلا أوغيسلطا  كولونيلا 97طرف  االمبرطور نيرفلا سلنة 
ق م انتبره سطيف ناصلمة موريتانيلا السلطايفية  3مارطاليس كولونيا فتير نانة وستيفاسنيوم  وفي نهاية القرن

م  وملن ملدنها جيمللة نسلبة إللى ئبيللة 297ية وسلطايفية سلنة بعد أن ئسم ديوكرتيان موريتانيا إلى ئسمين ئيصر
(  عاه الطلابل العسلكري مثلل سلطيف  و فلي فتلرة cuiculنوميدية حوره إلى جميلة وهي كويكلول الرومانيلة)

كانه سطيف ناصلمة موريتانيلا السلطايفية ينظلر: محملد الهلدي حلارش: التلاريخ المغلاربي  يالبيزنطاالستدمار 
الحضلللللللاري منلللللللد فجلللللللر التلللللللاريخ إللللللللى الفلللللللتح اإلسالمي المؤسسلللللللة الجزائريلللللللة القلللللللديم السياسلللللللي و

 خديجة منصوري:ستيفيس الرومانية :ن لأتها وتطورهلا  الملتقلى اللوطني سلطيف أثلار 214 ص1995للطبانة
  مفتاح خلفلاه: ئبيللة 41ـ22 ص2004 وزارة االتصال والثقافة الجزائر1997افريل30ـ28حضارة وتطور 

 زواوة
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ثم غلبتهم عليها العرباوكانوا يعشرونهم إ ا دفلوهاا وهر اليوم  األول لكتامة
  دون سور لكنها عامرة كثيرة األسوا  رفيدة األسعار اوبين سطي  

 
اوبينها وأقزرنة عشر مراحل أيضاا ومدينة  1والقيروان عشر مراحل

علد مرحلة من مدينة سطي  وعلد مقربة من مدينة ميلة  2تاناجللت
ومدينة تاناجللت مدينة لكتامة عامرة اهلة ليم بها مسجد  اا الم كورة قبل ه

 » 
بالنسبة لمدينة المسيلة  مدينة سطبف تحديد لموئلنجد في تعريف البكري    

والقيروان ثم عكر سورها العي مازاله آثارا حتى اليوم  ثم عكر سكانها من 
ر سورها كتامة ثم العرب من بني أسد بني خزيمة ومن بني نسلوجة  حيو دم

م من طرف كتامة ونبد هللا ال يعي حيو ئتل واليها احغلبي نلي بن 904سنة 
جعفر المعروف بابن نسلوجة وأخيه حبيب من ئبيلة أسد بن خزيمة وأخيرا 
عكر كثرة احسواق ورخص احسعار مما يعني كثرة السلل وهي ئضية ائتصادية 

 .3تتعلق بقانون السوق
 
 
 : 4عنها أيضا م( قال1151هـ/547الشري  اإلدريسر)ت -5

                                                                                                                                            

م دراسة سياسية نمرانية ائتصادية اجتمانية ثقافية أطروحة لنيل درجة دكتوراا العلوم في 15-م12هـ/9-هـ06
التلللاريخ اإلسلللالمي الوسيط إ لللراف نبلللد العزيلللز فيالللللي  والم لللرف المسلللاند بلللن نميلللرة محملللد  السلللنة 

روه  يحللي  امي:موسللونة المللدن العربيللة واإلسللالمية دار الفكللر العربللي بيلل408 ص2010-2009الجامعيللة
 164 ص1993لبنان

paul louis cambuzat,l'évolution des cités du tell en ifrikya du vii au xi 
siècle,office des publications universitaires, Alger1986,p22,stephane 
gesell,atlas archeolologique de l'Algérie,otto zeller verlag osna bruck1973,p17 

 
 
  حققه وئدم له وفهرسه أدريان فان ليوفن أندري فيري  الدار العربية للكتاب بيه 2الممالك جالمسالك و 1

 ناصر الدين سعيدوني: 176 إسمانيل العربي:المرجل السابق ص745 ص1992الحكمة ئرطاج تونس
   المؤسسة الوطنية للكتاب 2دراساه وأبحاو في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة  ج

  ك فه احبحاو احثرية نن وجود السور والحي اإلسالمي ينظر كتاب سطيف في 71 ص1988ائرالجز
العهد اإلسالمي بالمتحف الوطني سطيف بين القرنين الثاني والثامن الهجريين الثامن والثاني ن ر الميالديين  

 .123  119  117 ص ص2011الجزائر ناصمة الثقافة العربية
كلله وهي تاجنانه اليوم ئريبة من مدينة سطيف رغم أنها إداريا تابعة إلى ميلة ينظر ورده تانائلله وتانا 2

 وال نام  3هـ  المحرر بالجزائر في 1406صفر نام 9الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية احربعاء 
حول والية ميلة  1638حول والية سطيف  ص 1624ـ1623 ص1985يونيو سنة  22ا الموافق1405
 تبعها تاجنانه حالياالتي ت

 81 مختار حساني: المرجل السابق ص75 ص2ناصر الدين سعيدوني:المرجل السابق ج 3
القارة اإلفريقية وجزيرة احندلس   مقتبس من كتاب نزهة الم تاق   تحقيق وتقديم وتعليق إسمانيل العربي   4

:المدن  إسمانيل العربي 170ـ169 ص1983ديوان المطبوناه الجامعية الجزائر 
 75  72 ص2 ناصر الدين سعيدوني:المرجل السابق ج177المغربية... ص

E,carette,origine et migrations des principales tribus de l'Algerie,paris 
Imprimerie Impériale ,md cccliii,p94 
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وعلد مقربة من بجاية إلد جهة الجنوب حدن سطي  وبينهما »    
ا وحدن سطي  كبير القطر كثير الفلق كالمدينة وهو كثير الميا  1مرحلتان

والشجر المثمر بضروب من الفواكه ومنها يحمل الجوز لكثرته إلد سائر 
مراحل اوبقرب سطي   البالد وهو بالغ الطيب وبين سطي  قسنطينة أربع

وبه قبائل كتامة وبه حدن حدين ومعقل منيعا وكان  2جبل يسمد ايكجان
قبل ه ا من عمالة بنر حمادا ويتدل بطرفه من جهة الغرب جبل يسمد 

  «جالوة وبينه وبين بجاية مرحلة وند  
موئل مدينة سطيف بالنسبة إلى مدينة ئسنطينة لد اإلدريسي يحديتضح ت      

كبر ريف في أثم كثرة السكان ومازاله منطقة سطيف حتى اليوم تضم وبجاية 
الجزائر ثم عكر الثراء االئتصادي خاصة الفواكه منها الجوز العي يصدر إلى 
البلدان وعو نونية جيدة وصفها بالحصن الن نمرانها ضعف بسبب الصرا  بين 

 .3سطيفصنهاجة وزناتة وتحكم القبائل الهاللية في الجهاه القريبة من 
وقبيلة كتامة تمتد عمارتها إلد أن تجاوز أرض القل »4االدريسي: وأضاف     

وبونةا وفيهم كرم وب ل طعام لمن قددهما أو نزل بأحدهما وهم أكرم الرجال 
لألضيا ا حتد استسهلوا مع  لا ب ل أوالدهم لألضيا  النازلين بهما وال تتم 

مع األضيا  ليتلقوا منهم اإلرادةا وال  عندهم الكرامة البالغة إال بمبيت أبنائهم
ترى كتامة ب لا عاراا ال ترجع عن  لا البتةا وقد أدابتهم الملوا ب لا وأبلغت 
فر نكايتهما فما أقلعوا وال أمتنعوا عن عادتهم فر  لاا وال تحولوا عن شرء 

                                                 
ميل أي حوالي  24ة وهي المرحلة هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد نلى الداب  1

  13كلم ينظر محمد ئويسم: مفاهيم جغرافية نند المسلمين في العصر الوسيط  مجلة كان التاريخية  ندد 39
 .56 ص2011القاهرة  سبتمبر 

جبل كتامة العي استقر فيه الداني الفاطمي  أبو نبد هللا  ومنه انت ره دنوة ال يعة بالد المغرب ينظر   2
ن: افتتاح الدنوة  تحقيق فرحاه الد راوي  ال ركة التونسية للترجمة والن ر والتوزيل تونس  د القاضي النعما
  موسى لقبال: دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية  200ـ198  156ـ155  ص1986م ج الجزائر 

ة في بالد وما بعدها بوبة مجاني: النظم اإلداري 193 ص1979ال ركة الوطنية للن ر والتوزيل الجزائر
م) الجزائرـ ليبيا ـ تونس ـ المغرب( دار بهاء الدين 973ـ909هـ/362ـ296المغرب خالل العصر الفاطمي 

 79ـ78 ص 2010الجزائر  نالم الكتب الحديو االردن
E,carette,op,cit,p94 

 .76 75 ص2 ناصر الدين سعيدوني:المرجل السابق ج 3
Ben Messaib(xviii),Itinéraire de Tlemcen a la mekke, Alger ,Constantine , 

paris,Revue .Africaine ,n44, 1900,pp,268, 278 
 
 
أورد هعا  177  إسمانيل العربي:المدن المغربية... ص170اإلدريسي ال ريف:المصدر السابق ص 4

المنطقة  الحكاياه أيضا ابن حوئل نقال نن أبي نلي بن أبي سعيد ولكنه نلق نليها  وهو سائح تجول في هعا
بقوله وليس نر  بكتامة التي بسطيف وال بغيرها  يئا من هعا احمر وال يجيزونه وال يستحسنون عكرا ينظر 

عكر يضيفون المارة ويطعمون الطعام ويتخلق ئوم منهم بخلق عميم  63  وفي ص95ـ93صورة احرض ص
هم وأجملهم كأصغرهم في بعله نفسه من بعل أنفسهم حضيافهم نلى سبيل اإلكرام وال يحت مون من علك وأكبر

لضيفه حتى يلح به  وئد جاهد نلى علك أبو نبد هللا الداني لبعضهم إلى أن بلي بهم كل مبلي فما تركوا  ويورد 
ابن سعيد المغربي ئول حول جبل احوراس ثم يتصل بعلك جبل أوراس الم هور العي كانه فيه الكاهنة 

ون تحه طانة سلطان المتنا  جبلهم العريض الطويل ينظر كتاب  وسكانه أهل دنارة ونصيان ال يدخل
  ديوان المطبوناه الجامعية 2الجغرافيا تحقيق ووضل مقدمته ونلق نليه إسمانيل العربي  ط

 145 ص1982الجزائر
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منهاولم يبق من كتامة فر وقت تأليفنا له ا الكتاب إال نحو أربعة اال  رجلا 
كانوا قبل  لا عددا كثيرا وقبائل وشعوباا وأع  قبائل كتامةا وأقلهم فعال له ا و

الفن من كان فر جهة سطي  ألنهم من القدم ال يرون  لا وال يستجيزونه وال 
يستحسنون فعل شرء من ه   المنكرات التر تأتيها قبائل كتامة الساكنون فر 

أناد اإلدريسي االتهام «هواءجهة القل وبجبالها المتدلة بةقليم قسنطينة ال
العنصري لكتامة باحخالق الفاسدة لكن حددا في جهة القل فقط مل تحديد وطن 

 .1كتامة ونددها بعد فناء رجالها في الحروب التي أ علها ال يعة
 :2 مدينة سطيفعكر هـ( 6االستبدار)   مجهول : -6
لية كان عليها مدينة سطي  بينها وبين ميلة مرحلةاوهر مدينة قديمة أز»    

سور دفر قديم فربه أبر عبد م الشيعراومدينة سطي  رفيدة األسعار 
نفس « كثيرة الفواكه والثمارا غزيرة الميا  واألنهار والبساتين واألشجار

 . 3وصف البكري و اإلدريسي
  4:وئال ننهام( 1224هـ/621ياقوت الحمو )ت -7
ن تحت وافر  فاء: مدينة فر جبال بفتح أولها وكسر ثانيه ثم ياء مثناة م»       

كتامة بين تاهرت والقيروان من أرض البربر ببالد المغرب وهر دغيرة إال أنها 
 ات مزارل وعشب عظيما ومنها فرج أبو عبد م الشيعر داعية عبيد م 

يعتبر يائوه الحموي أول جغرافي يضبط إسم سطيف ا «المسمد بالمهد 
 .5مزار  والع بحنجميته ثم عكر غناها بال

فر بالد  حماة الم رخ وحاكم مدينةأبو الفدا إسماعيل  -8
 :6وصفها بقولهم( 1320هـ/721)تالشام

أي أن مدينة سطيف ظله تحافظ نلى ازدهارها حتى ا «أنها مدينة كبيرةب»     
 7القرن الثامن الهجري الموافق للقرن الرابل ن ر الميالدي

م( اكتفد 1326هـ/727ين عبد م)تالدمشقر األندار  شم  الد-9      
 بقوله:ب كرها 

وهو دون  ك تعريف  8«وسطي  مدينة والغدير وفاو وباديم حدنان»    
       موجز لكنه وصفها بكونها مدينة وعكر مدن أخر  في منطقتها مثل الغدير العي
يرتبط بسطيف حيو يتفر  نند الغدير طريق سطيف المسيلة إلى طريق يتوجه إلى 

 .9نة ناصمة الزيبانطب
                                                 

 .194موسى لقبال:المرجل السابق ص 1
يد دار ال ؤون الثقافية العامة  ن ر وتعليق سعد زغلول نبد الحم6مجهول:االستبصار في نجائب احمصار ج 2

 ناصر الدين 236  إسمانيل العربي:دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية ... ص166 ص1985بغداد العراق
 .74 ص2سعيدوني:المرجل السابق ج

 81 مختار حساني:المرجل السابق ص75 ص2ناصر الدين سعيدوني:المرجل السابق ج 3
 إسمانيل العربي:المدن  220 ص1977بيروه لبنان  دار صادر 3معجم البلدان  مجلد  4

 .178المغربية... ص
 .76  74 ص2ناصر الدين سعيدوني:المرجل السابق ج 5
 92تقويم البلدان ص  6
 74 ص2ناصر الدين سعيدوني:المرجل السابق ج 7
 .237 ص1866تحفة الدهر في نجائب البر والبحر  سان بطرس بورغ  روسيا  8
 .70  ص2ني: المرجل السابق جناصر الدين سعيدو 9
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وصفها  م(1338هـ/739دفر الدين عبد الم من بن عبد الحق البغداد )ت-10
 :في كتابه مراصد االطال  العي هو مختصر كتاب البلدان ليائوه الحموي بقوله

سطي  بالفتح ثم الكسر ثم ياء مثناة من تحت وافر  فاء مدينة فر جبال »      
المهم في التعريف عكر موئعها  1«د المغربكتامة بين تاهرت والقيروان ببال

 التضاريسي في جبال كتامة دون أن يحدد هضاب أو سهول نليا.
 :2 وئال ننهام(:   1418هـ/821القلقشند )ت-11
 كر  ومنها سطي  بفتح السين وكسر الطاء المهملتين ثم ياء مثناة من »     

اإلقليم الثالث  قال فر  تحت ساكنة بعدها فاء.وهر مدينة من الغرب األوسط فر
والعرض إحدى وثالثون درجة وهر  3األطوال حيث الطول سبع وعشرون درجة

مدينة حدينةا بينها وبين قسنطينة أربع مراحل ولها حدن فر جهة الجنوبا 
تشمل علد قرى كثيرة غزيرة الميا   4عن بجاية علد مرحلتين منهاا ولها كورة

واكه او بها الجوز الكثير ومنها يحمل إلد كثيرة الشجر المثمر بضروب من الف
ضبط االسم مثل الحموي وأبو الفدا  ثم حدد موئعها بالنسبة إلى بجاية  «سائر البالد

 وئسنطينة ثم كورتها دون تحديد أي اسم وأخيرا ثرائها بالفواكه خاصة الجوز.
  5م( وضح بقوله:1550هـ/947الحسن الوزان الفاسر)ت-12 

بناها الرومان علد بعد ستين ميال جنوب بجايةا بعد قطع كل سطي  مدينة »    
الجبالافر سهل جميل جداا وهر محاطة بأسوار مبنية بحجر جميل ضفم مكعبا 
وكانت فر العدور الغابرة متحضرة جدا كثيرة السكانالكنها انحطت مند الفتح 
لم اإلسالمرا وفدودا عند مجرء األعراب ال ين حطموا جزءا من أسوارهاا و

يبق منها سوى مائة دار مسكونةا لكن موقعها الفسيح مازال قائما كما شاهدت 
  .« لا عند سفر  من فام إلد تونم

مر الحسن الوزان بسطيف في طريقه من فاس إلى تونس ئبل أن يقل في احسر     
م ويتنصر نلى يد البابا حيو عكر ماضي سطيف الحافل و حدد بنائها  1520نام 

ومان  ثم موئعها بالنسبة إلى مدينة بجاية  ثم عكر سورها  وأخيرا ئال من طرف الر
نن تدهورها مند الفتح اإلسالمي خاصة نلى يد احنراب من بني هالل حيو لم 

نسمة وهو ندد ئليل  وبعلك اختفه  500دار  مما يعني  100يبق من سكانها سو 
فرق العثمانية في انتقالها سطيف كمدينة ولم تعد طيلة العهد العثماني سو  محطة لل

                                                 
مراصد االطال  نلى أسماء احماكن والبقا   المجلد الثاني  تحقيق وتعليق نلي محمد البجاوي  دار الجيل   1

 714 ص1992بيروه 
  إسمانيل العربي:المدن 111ـ110 ص1915  المطبعة احميرية القاهرة مصر 5صبح احن ى ج 2

 178المغربية... ص
در ماتقطعه ال مس في يوم وليلة وتنقسم الدرجة إلى ستين دئيقة والدئيقة إلى ستين ثانية والثانية الدرجة :هي ئ 3

كلم ينظر محمد ئويسم:المرجل السابق مجلة كان 111إلى ستين ثالثة وحاليا ضبطها العلم المعاصر ب
 56 ص13التاريخية ندد

ئصبة أو مدينة تجمل اسمها ينظر محمد  الكورة: كل صقل ي تمل نلى ندة ئر  والبد لتلك القر  من  4
 59 مجلة كان التاريخية  ص13ئويسم:المرجل السابق ندد 

 1983 تحقيق وترجمة محمد حجي  محمد احخضر  دار الغرب اإلسالمي بيروه لبنان 2وصف إفريقيا  ج 5
   363ـ362 ص
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بين مدينتي الجزائر وئسنطينة حيو تأسسه أبراج المدن لحفظ احمن مثل برج 
 .1بونريرج وبرج زمورة

 فاتمة:
هامة مثل بجاية مدن القول أن منطقة سطيف رغم وئونها ئرب خالصة     

  لجلبه انتباا الرحالة والجغرافيين المسلمين خال   وئسنطينة وئلعة بني حماد
العصر الوسيط من اليعقوبي في القرن الثالو الهجري إلى الوزان في القرن 

وعكر جوانب ائتصادية واجتمانية في  العا ر  و مل وصفهم لها ضبط االسم لفظا 
موجودة  غاية الدئة مثل الثراء االئتصادي وكثرة السكان مازاله هعا الخصائص

 حتى اآلن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لجزائر في العهد   المنور مروش: دراساه نن ا76 ص2ناصر الدين سعيدوني:المرجل السابق ج 1

 مختار 129ـ128 ص ص2009  القرصنة احساطير والوائل دار القصبة للن ر الجزائر2العثماني ج
 هاينرش فون مالتسان: ثالو سنواه في  مال غربي إفريقيا تر د أبو العيد 82حساني:المرجل السابق ص

سان أن إسمها فينيقي مستمد حيو عكر مالت 178ـ169 ص 1979  ال ركة الوطنية للن ر والتوزيل2دودو ج
( وتعني الفيضان وعكر تدهورها العمراني بعد الفتح العربي مثل ماعكر الوزان وهعا مايتنائض setifمن كلمة )

مل ما أجمل نليه الجغرافيون والرحالة العرب في العصر الوسيط حيو وصفوا سطيف بالمدينة والتدهور حدو 
 الفرنسي طيلة القرن التاسل ن ر.في العهد العثماني وبداية االستدمار 
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 المسلمين فر العدر الوسيطعند  ودورها األمنر لبريدا ةم سس -6 
                      (1-10 / 05-15)                                    

 مقدمة:
البريد مصلدر م لتق ملن بلرد وابلرد بمعنلى أرسلل البريلد أي أرسلل الرسلل نللى    

بريلدا دم بمعنلى  ( وبعضهم يجعل لفظة بريد فارسية م لتقة ملن كلملة1دواب البريد)
مقصوص العنب وعلك أن الفرس كانوا يقصون عنب بغل البريد تمييزا لله نلن غيلرا 

بمعنلى خيلل  veredus, ( وئلد انتقلله كلملة بريلد العربيلة إللى الالتينيلة2ملن البغلال)
باسلللم الطلللرق  نالبريلللد لكلللن البريلللد كلللان معلللروف ننلللد الفلللرس واللللروم البيلللزنطيي

 Beredos (3)أوcursos publicosالعامة
ميال والسفر العي يجوز فيله  12وجاء في كتاب العين سكك البريد كل سكة فيها      

ميال باحميال الها مية التي في طريلق مكلة وروي نلن  48ئصر الصالة أربعة برد 
بريلدا فلاجعلوا حسلن الوجله حسلن  إللىإعا أبلردتم  "الرسول صلى هللا نليه وسلم ئال

ربي لكلمة بريد  فاللغة العربيلة أم اللغلاه الكبلر  فلي بعلك يتضح احصل الع "االسم
 .العالم

 البريد فر العهد األمو :-1
اإلسلالم حيلو ائتبسله معاوية بن أبي سلفيان أول ملن اسلتحدو البريلد فلي  ويعتبر    

وجعله تابعا لنظام الرسائل حتى تصل إليله بسلرنة و أجلر  نليله بعلض  من الروم 
أو محطاه أو منازل في الطرق الرئيسة الموصلة إللى  التحسيناه  مثل إئامة مراكز

أئاليم الخالفة واسلتخدمه الخيلل و البغلال و اإلبلل فكلانوا يضلعون مضلمراه الخيلل  
في ندة أملاكن فلإعا وصلل صلاحب الخبلر المسلر  إللى مكلان منهلا وئلد تعلب فرسله 
ي ركب غيرا فرسا مستريحا وكعلك يفعل في المكان اآلخر حتى يصلل بسلرنة   وفل

نصر نبد الملك بن مروان  العي يعتبرا البعض من أ البريد أمر بلأال يبقلى صلاحب 
العاصللمة للليال أو نهللارا وأسللتمر احمللر هكللعا حتللى نهايللة  إلللىالبريللد ينظللر متللى أتللى 

 (4الدولة احموية.)
 البريد فر العهد العباسر: -2
انللة هامللة وفللي العصللر العباسللي أصللبح لمللوظفي الللدواوين نامللة منهللا البريللد مك     

وكانه لهم نالماه تميزهم نن غيرهم من رجلال الدوللة كاللدواة والكرسلي الوسلادة 
والمسند والح ية وهي أدواه كانه تسلتخدم فلي الكتابلة والجللوس فلي اللديوان وفلي 
نصللر أبللي جعفللر المنصللور مؤسللس بغللداد تطللور تنظلليم ووسللائل البريللد مللن اجللل 

اه التملرد والثلورة والقضلاء نليهلا الوئوف نلى أحوال الوالياه والك ف نن حركل
فللي وئتهللا وئللد زاد ارتبللاط نمللال البريللد فللي نهللدا بالعاصللمة بغللداد مبا للرة دون أن 

 يخضعوا لنفوع الوالياه
وكللان هللؤالء العمللال البريللديون إلللى جانللب نملهللم احساسللي وهللو نقللل الرسللائل      

سلبب حظلي صلاحب ي تغلون بالتجسس نلى كبار الموظفين ومرائبة اللوالة ولهلعا ال
 ديوان البريد في نصر المنصور بمكانة نالية تسمو مكانة الوالي نفسه 

مللا أحللوجني إلللى أن يكللون نلللى بللابي أربعللة نفللر  و ال  »وكللان المنصللور يقللول    
ئلال هلم أركلان المللك حيكون نلى بابي انف منهم  فقيل له: يا أمير المؤمنين من هم
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م فقللاض ال تأخللعا فللي هللا لومللة الئللم واآلخللر ال يصلللح الملللك إال بهللم... أمللا أحللده
صاحب  رطة ينصلف الضلعيف ملن القلوي  والثاللو صلاحب خلراج يستقصلى وال 

الرنية... والرابل  ثلم نلض نللى إصلبعه السلبابة ثلالو ملراه  يقلول فلي كلل  ميظل
ئال صاحب بريد يكتب إلى بخبلر هلؤالء  حمرة آا آا  ئيل ومن هو يا أمير المؤمنين 

( ومما سلبق عكلرا تتضلح مهملة البريلد احمنيلة االسلتخباراتية حملن 5)«نلى الصحة
 الدولة والمجتمل في الفكر السياسي لواحد من كبار الخلفاء المسلمين.

وفللي نهللد الخليفللة العباسللي المهللدي زاده أهميللة البريللد فأئيملله للله فللي سللنة      
ل واإلبلل  خاصلة م محطاه بين مكة والمدينة واليمن و أتخده لله البغلا788هـ/166

وأصبح لديوان البريد أهميته إبان النزا  بلين احملين بعد ثورة الحسنيين في الحجاز  
والمأمون  فعندما تبين  الملأمون نوايلا احملين ضلدا بلادر بقطلل البريلد ننله فلي سلنة 

 (.6م )816هـ/194
كما ظهره أهمية البريد في نصلر المعتصلم ننلدما تلولى نجيلف مهملة القضلاء     
لى حركاه الزط بالبصرة وأمكنه بفضل البريد من إبالغ الخليفلة بكلل أخبلار ئمعله ن

لها  فأمر الخليفة بترتيب الخيل في كل سكة من سكك البريد تركض باحخبلار  فكلان 
الخبر يخرج من نند نجيف فيصل إلى المعتصم من يومه  كعلك أد  البريلد  مهملة 

والمحمللرة ولللوال سللهولة االتصللال أساسللية فللي تصللدي المعتصللم لحركللة الخرميللة 
بمواضل البابكية نلن طريلق طلرق البريلد لملا أمكلن لقلادة المعتصلم أن يقضلوا نللى 
بابللك وكللان المعتصللم يوجلله إلللى االف للين كللل يللوم منللع أن رحللل مللن برزنللدة إلللى أن 
وافى سامراء فرسا وخلعة  وكان المعتصم ل دة اهتمامه بأمر بابلك وأخبلارا ولفسلاد 

 (.7الثلج)الطريق بسب 
ورغم ما يبدوا أن الدولة العباسية أهملله البريلد فلي بدايلة نهلدها أيلام السلفاح        

والمنصور والمهدي حيو كان البريد ال ي د له سرج وال تلجم لله دابلة ولعلل السلبب 
(  ولما تولى هارون الر يد أناد االهتملام بالبريلد 8في علك وفرة احمن واالستقرار)

 إللىسالمة أئاليم الدولة والوئوف نلى أحلوال المسللمين فيهلا إضلافة لالطمئنان نلى 
 االطمئنان نلى سالمة أجناد المسلمين وأخبارهم 

ومللن الجللدير بالللعكر أن بنللي بويلله ئطعللوا البريللد حللين تولللوا أمللر المسلللمين حتللى    
 .بالغةتخفى نلى الخليفة احخبار  إال أن السالجقة أنادوا للدولة البريد وأولوا نناية 

 البريد فر عهد المماليا: -3
وئلد نللين نلور الللدين محملود النجابللة وانلده الخيللول المنتخبلة لحمللل البريلد بللين     

مصر وال ام وسار نلى النهج الملوك والسالطين احيوبيون والمماليك وهلو العصلر 
 (.9العي نرف فيه البريد أوج تطورا ولعب فيه دورا احمني الهام ضد الصلبيين)

حيلللو اسلللتخدم أيضلللا الحملللام الزاجلللل فلللي نقلللل الرسلللائل وكلللان يعلللرف بجنلللاح      
المسلمين واستخدم الحمام في الحروب الصليبية أيضا وتوسل المماليك في مصر فلي 
هعا النظام وافردوا لبريد الحملام ديوانلا خاصلا وألفلوا جرائلد ودفلاتر بأنسلاب الحملام 

أرجللل الحمللام بخالخللل مللن الللعهب  كمللا فعللل العللرب بالنسللبة للخيللل وكللانوا يطوئللون
ويربطون فلي أننائله ألواحلا لتتميلز أنوانله وئلد كلان المسللمون يسلتعملون فلي أثنلاء 

            اصللللطلحوا نليهللللا تتعلللللق بأجنحللللة الحمللللام وكانلللله لحمللللام  هالحللللرب اصللللطالحا
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اإل لراف نليهلا وكانله  نالرسائل أبراج كثيرة فلي مصلر المملوكيلة يتلولى البراجلو
  (.10)ركز هعا احبراجالقلعة م
أما خيول البريد في نصر المماليك فكان ي رف نليها موظلف يلقلب بالبريلدي       

بينما كان الم رف نلى الجملال يلقلب بالنجلاب  ويلؤثر نلن السللطان المللك الظلاهر 
ركللن الللدين بيبللرس أنلله ربللط أجللزاء دولتلله ب للبكة متصلللة مللن المواصللاله البريللة 

وكان مركز هعا ال بكة ئلعة الجبل بالقلاهرة التلي يتفلر  منهلا والجوية لنقل الرسائل 
أربل طرق برية: احلدها يتجله إللى ئلوص بالصلعيد والثلاني إللى نيلعاب نللى البحلر 
اححملر  والثالللو إلللى اإلسللكندرية  والرابللل إلللى دميللاط ويمتللد إلللى غللزة  ومللن غللزة 

فلي نهلدا بكلل ملا  تتفر  مسالكه إلى ال ام والحجاز  وكانله محطلاه البريلد ملزودة
 (.11إليه البريديون من زاد ونلف وخيول) جتحتا
واسللللتخدم المماليللللك البريللللد فللللي نقللللل أخبللللار العللللدو وتحركلللله وموائعلللله وئللللوة    

ئواته,وسللالحه,ونتادا ,وأمللاكن ئيادتلله ,ومنللاطق  للئون إدارتلله ,وأمللاكن أمللاكن أهللم 
بللرس ب للكل لللم احمللور وأنفعهللا ولقللد ظهللر هللعا النظللام وتطللور فللي نهللد الظللاهر بي

وكانله هنلاك  م(1261-1260هلـ/659ظهلورا)في نلام  ميعرف ملن ئبلل ,وحلدد نلا
أو احماكن العاليلة ليال,واللدخان  لأساليب له,أسرنها إبقاء النيران نلى رؤوس الجبا

نهارا علك انه نندما كانه الحروب بين المغول والمماليك وكان من جملة احتياطلاه 
المناورة لإلنالم بحركة المغول,وئد رصد في كل موئل  تامين المملكة أن جعلوا هعا

"الددبان "وهي اصطالح مملوكي يعني النظارة لرؤيلة العلدو واإلنلالم بقصلدا,وكان 
إلى غزة ,فإعا حلدو الحراس الجوامك المقررة لعلك وهم مرتبون من الفراه  ءلهؤال

ن إن كللللانوا أوئللللدوا النيللللران إن  كللللانوا للللليال أو ثللللاروا الللللدخا أن تحللللرك المغللللول
نهارا,فيصل علك في أسر  وئه من الفراه إلى غزة ثم يرسلل الحملام البريلدي ملن 
غزة إلى مصر فيعلم علك في اليوم واحد هعا بجانلب أن البريلد كلان وسليلة االتصلال 

 (.12بين القاهرة  وثكناتها في ال ام وغيرها )
فللي سياسللة الدولللة و وئللد تنبلله المماليللك إلللى منفعللة البريللد والللعي نظللم  للانه       

إصدار احوامر للجيش وحمل المكاتباه الغائبلة فلي أسلر  وئله ,بملا يضلمن صلحة 
المعركلة فلي الوئله المناسلب .كملا أو تنفيع التوئيه االستراتيجي والتكتيكلي للموئعلة 

م( 1271هللـ/669فلقللد انتنللى بلله بيبللرس البندئللداري فرتبلله سللنة)  سللبق أن أسلللفنا ,
بمقتضاا جميل أنحاء مملكته  لبكة خطلط البريلد البلري و   هووضل له نظاما ارتبط

الجوي   ويقل نلى طول خطلوط البريلد كثيلرا ملن المحطلاه نللى مسلافاه ال تزيلد 
إحداها ثمانية ون رون ميال وكانه هلعا المحطلاه تلزود بملا يحتلاج إليله الموظفلون 

تطيل والخيللل مللاء الطعللام ونلللف و مبللان لسللكنى الموظفللون ومللن هللعا المحطللاه يسلل
 البريديون 

يغيللروا خيللولهم بخيللول أخللر  .وبهللعا يضللمن وصللول احوامللر والتعليمللاه إلللي أن 
القللواه  فللي الوئلله المناسللب  ولللم يقتصللر احمللر نلللي هللعا .بللل كللان البريللديون 
يختارون ملن اح لخاص اللعين نرفلوا بإخالصلهم بعملهلم واتصلفوا بالفطنلة واللعكاء 

احوامر والتعليملاه للقلواه أو رسلائل مختوملة .حنهم لم يكونوا مجرد رسل يحملون 
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إلي الملوك .بل كانوا يكلفون أحيانلا بمهملة توصليل أخبلار السللطان المسلافر بله إللي 
 .(13)بعض الملوك واحمراء 

ويصللف القلق للند  البريللدي  ومللا يجللب أن يتحلللى بلله مللن الصللفاه .إع يقللول أن     
م وتحسلين العبلارة وسلما   لهادة صفاه البريدي أن يكلون "ئلديرا نللي تنويلل الكلال

المرسللل إليلله ورد جوابلله وإئامللة الحجللة نليلله .وتصللحيحا لفكللرة والمللزاج إعا أبللد  
ونارضه وليبدو استحكام حجته .وان يكون بصليرا بمخلارج الكلالم .وأجوبتله مؤديلا 

 (.14إلي احلفاظ السهلة في معانيها .وصادئا وبريئا من الطمل)
يضا بالسواق." حنه يسوق خيل البريلد كملا أن لكلل محطلة وئد نرف البريدي أ      

بعض من السياس يعنون بأمر الخيول لتكلون صلالحة لقطلل المسلافاه المقلررة نللي 
أكملللللل وجللللله وأسلللللرنه .وللللللم يكلللللن يسلللللمح بركلللللوب خيلللللل البريلللللد إال بمرسلللللوم 

(نلللي أن البريللديون لللم يكونللوا فللي هللعا العصللر طبقللة واحللدة:فمنهم مللن 15سلللطاني)
بريللد العللادي إلللي الللوالة والنللواب .فللإعا أحسللنوا القيللام بأنمللالهم وأصللبحوا يحمللل ال

موضل ثقة السلطان .ومحل سرا .نهد إليهم بحمل الرسائل الهامة إللي المللوك .لهلعا 
ال نعجب إعا أصبح للبريديين في نصلر سلالطين المماليلك مكانلة كبلري حتلى كلانوا 

 (. 16ة بكبار رجال الدولة)يمنحونهم احرزاق السخية والخلل الثمينة أسو
كبللر أوكللان ي للرف نلللى البريللد صللاحب ديللوان اإلن للاء أو كاتللب السللر وهللو مللن    

موظفى الدولة كما كان يسمى مند أيام  ئلالوون  وئلد نهلد إن لاء حفلظ أللواح البريلد 
بالديوان  نلى إرسال بريد السلطان  وإعانة أوامرا مما يدل  نلى ما كان البريد من 

يلللة فلللي عللللك العصلللر إعا وصلللل البريلللد إللللى القلللاهرة تلقلللاا كاتلللب السلللر   لللان و أهم
والدوادار وهدا احخير من موظفي الحا لية  وصلحباا  إللى السللطان فيسللم ملا ننلدا 
من بريد بحضور هؤالء  جميعا  وكان للبريد ألواح من فضة مخللدة بلديوان اإلن لاء 

كتللب تعلللق بلله  للرابة مللن  تحلله أمللر كاتللب السللر بللاحبواب السلللطانية وكللان بللاللوح
حرير اصفر عاه بندين يضعها البريدي في  ننقه لتظهر للناس فإعا خلرج اللى جهلة 
من الجهاه يعلم الناس انه البريلدي وبواسلطة عللك تلعنن لله أربلاب المراكلز بتسلليم 

ديلللوان  إللللىخيلللل البريلللد وال يلللزال كلللعلك حتلللى يلللعهب ويعلللود فيعيلللد عللللك الللللوح 
 (.17اإلن اء)

نله كلان للبريلديين رئلس مبا لر أطللق نليله اسلم مقلدم البريديلة  ر الخالدي أوئد عك   
يضطلل بمهام البريد وي لرف  نللى  لؤونه و يعملل نللى النهلوض بله  ويرجلل فلي 
النهاية إلى كاتب السر للموافقة نلى ملا يقدمله هلدا الموظلف  ملن االئتراحلاه وكلان 

ين  والعباسليين ويليله  فلي الرتبلة مقدم البريدية يقوم بعمل صاحب البريد  نند احموي
سبعه من الموظفين أطلق  نليهم اسم المقدمين يتولى كل منهم أنمال البريد يوما فلي 

 ( .18كل أسبو  ويعرض أنماله في نهاية كل يوم نلى مقدم البريدية )
ولقد بلي نظام البريد في نهد المماليك البحرية نامه  ونهلد بيبلرس والناصلر         

بلغا نظيما من الدئة واإلحكام  وكان له دور كبير فلي صلد غلاراه المغلول خاصة م
السلللطنة  أنحللاءالتلي طالمللا هلدده مصللر كمللا سلاند نلللى تفقلد اححللوال فللي مختللف 
فلي الحلرب أو  ةواإللمام بكل كبيرة وصغيرة سلواء نللى مجريلاه اححلداو التكتيكيل

سالح اإل ارة للقواه المسلحة  نن احنمال الوالة  ونواب في السلم وكان هدا بمثابة
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في وئتنا الحالي.والتي مازاله بعض هعا اإل اراه تستخدم حتلى اآلن والتلي تسلمى 
"اإل اراه المرئية"نهارا "اإل اراه الضوئية "ليال وخاصلة للقلواه البحريلة    وللم 
يقتصللر سللالطين المماليللك البحريللة نلللي البريللد العللادي فللي إرسللال الرسللائل .بللل 

                      نللللللللللون بلللللللللله و ت"الحمللللللللللام الزاجل"وكللللللللللان للللللللللله براجللللللللللون يعاسللللللللللتخدموا 
فيأخعونه بعيدا نن برجه و يتركونه حتى يعود إليه ثم يزيدون في المسلافة    يدربونه

 (.19 يئا حتى يستطيل الحمام أن يقطل مسافاه بعيدة )
مللا كانلله للله وكمللا سللبق أن أسلللفنا.فقد كانلله القلعللة مركللز أبللراج الحمللام الزاجل.ك   

مراكللز معينلللة فلللي جهللاه مختلفلللة كمراكلللز البريللد الجلللوي .ولكلللن تزيللد ننهلللا فلللي 
المسافاه وكانه له محطاه أ به بمحطاه البريد البري.ولكن ئد تصل المسلافة بلين 
كللللل محطللللة وأخللللري مللللن محطللللاه البريللللد الجللللوي إلللللي ثالثللللة أمثللللال البريللللد 

طللاه احخللر  مللن البري,وخصللص لكللل محطللة مللن المحطللاه ومثيلتهللا مللن المح
,وإعا أراد نمحطاه البريد الجوي نلدد ملن الحملام يعنلي ب لئونه موظفلون أخصلائيو

السلطان إرسال رسالة من الحملام ,وضلعه تحله جناحله ,فلإعا  وصلل إللى المحطلة 
فيوصللها إللى المحطلة  رالتالية نز  البراج هعا الرسالة ,ونلقها فلي جنلاح طلائر آخل

 (.20التي تليها)
حطة من المحطاه الحمام برج أو أكثر يحفظ فيه الحمام اللعي يسلتخدم وفي كل م    

في حمل الرسائل إلى المحطلة التاليلة ,وال  لك إن تسللم الرسلالة ملن الطلائر و لدها 
إلى أخري في كل محطة تستغرق الكثيلر ملن الوئله ولكلن لهلعا الطريقلة ,باإلضلافة 

دة بسللائر الواليللاه وكللعلك إلللي علللك مزايللا حربيللة  ال يسللتهان بها,حيللو يللربط القيللا
الت كياله والقواه بسلائر الواليلاه .وكانله إدارة بريلد الحملام تحله إ لراف حكلام 

 (. 21احئاليم ,أما رواتب البراجين فلم تقل نن رواتب  زمالئهم من البريد البري)
وئد جره العلادة لزيلادة االطمئنلان و الثقلة وخاصلة ملن الناحيلة الحربيلة أن تكتلب   

مللن صللورتين ترسللالن مللل حمللامتين تطلللق أحللدهما بعللد إطللالق احخللر   الرسللالة
بسانتين حتى إعا تأخره أحدهما ووصله احخر  أخعه البطائة ملن تحله جناحهلا 
وتركه حتى تعثر نلى رفيقتهلا للئال تكلون ئلد نزلله فلي بلرج ملن أبلراج المدينلة أو 

 (.22افترستها الجوارح أو وئعه في أيدي احنداء)
   
نقل البريد بواسطة الحمام طبقا للخطلوط ويالحلظ أنهلا تغطلي جميلل أنحلاء  وئد نظم 

 السلطنة في جميل االتجاهاه وبالتالي تؤمن حدود السلطنة من أي أخطار 
خارجيللة تهللدد الحللدود وهللي تللؤمن مللن جميللل االتجاهللاه اإلسللتراتجية للدولللة وهللي 

 كاحتي:
ين القاهرة والوجه  القبلي ئوص +بين القاهرة واإلسكندرية+ بين القاهرة ودمياط+ ب

وأسوان+ بين القاهرة ودم ق نن طريق غلزة والقلدس+بين برثلة بضلواحي الكوفلة 
وئيصللرية+ بللين حلللب والرئللة نلللى نهللر الفللراه+ بللين دم للق وصلليدا و بيللروه 

 (.23وطرابلس+ بين غزة والكرك نلى البحر الميه+ بين دم ق وبعلبك)
 :فر عهد الفاطميين والزيانيين البريد فر بالد المغرب اإلسالمر -4
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وفي بالد المغرب كان البريدي العي يحمل احخبار يسمى ننلدهم بالرئلاص  وهلو    
ما يعكس العالئة بين البريد والوئه في معالجلة احملور المهملة  ملل العللم أن البريلد 
فللي احنللدلس ال يختللللف ننلله فللي الم لللرق اإلسللالمي وكللان متلللولي البريللد يعلللرف 

 (  24ريد  )بصاحب الب
ونند الفاطميين استمر ديوان البريد كما وجدوا من ئبلهم في بالد المغرب وكان      

أول أملرا مللن مصللالح ديلوان الجلليش لكنلله انفصلل ننلله لمللا اتسلعه مهمتلله وت للعبه 
حيو استعمل لنقل نموم المراساله الحكوميلة وغيرهلا واسلتخدمه والة افريقيلة ئبلل 

حوامللر اإلداريللة بيللنهم وبللين الحكومللة اإلسللالمية فللي الفللاطميين لنقللل السللجاله وا
الم رق وبينهم وبين نمالهم وئواد الجيش في مختلف المدن واحئاليم واسلتعمله فلي 
مصلللحة البريللد نللدة وسللائل للتخاطللب والتفللاهم منهللا الحمللام الزاجللل المربللى لهللعا 

فلي حاللة توئلل  الغرض وكعلك النار وغالبا ما استعمل بين المراكز والثغور البحرية
 (.26)خطر خارجي واستعمله الخيول المضمرة السريعة

وممللن تولللوا ديللوان البريللد ننللد الفللاطميين فللي نهللد نبيللد هللا المهللدي أبللو جعفللر     
واسلتمر حتلى  (م914هلـ/300)محمد بن احمد بن هارون البغلدادي اللعي تلوالا سلنة 

صللر فقللد كللان القائللد وفاتلله وصللاحب الخبللر منصللب آخللر ننللد الفللاطميين  أمللا فللي م
جوهر هو العي يوئل نلى الرسلائل والقصلص حتلى ئلدم العزيلز فوئلل اللى أن تلولى  
يعقوب ابن كلس أمر الوزارة فلما كانه أيلام المستنصلر افلرد حبلي جعفلر محملد بلن 
  جعفللر المغربللي ديللوان اإلن للاء فوليلله فتللرة طويلللة حتللى أيللام أميللر الجيللوش بللدر 

افسون نلى واليلة اللديوان فوليله احثيلر بلن بنلان والموفلق الجمالي وصار العلماء يتن
 (.27ابن الخالل والقاضي الفضل)

وصاحب البريلد فلي دوللة بنلي نبلد اللواد كلان يقلوم بحفلظ بعلض احسلر  عوي      
احهمية الخاصة ونقلهلم إللى ناصلمة الدوللة تلمسلان أثنلاء الحلروب مثلملا حلدو ملل 

تراب منله السللطان  أبلي سلعيد نثملان الثلاني صغير بن نامر بن إبلراهيم ننلدما اسل
وأخيه أبي ثابه الزنيم فقبض نليه وأ خصه معتقال مل صاحب البريد إلى ناصمة 

ووللدا  (1391-1323هلـ/791-723)الدولة وكعلك السلطان أبلي حملو موسلى الثلاني
أبي تا فين نندما انتهه المعركة بمصر  نبد هللا بلن صلغير أملر ابلن تا لفين بحلز 

وطير به البريد إلى أبيه  ومنه يمكن القول إن صاحب البريلد كلان يقلوم بحفلظ  رأسه
احسر  المهمين ويقوم بالصالحياه احخر  مثل إيصال المراساله واحماناه إللى 
حيللو توجلله والتجسللس لصللالح السلللطان نبللر المنللاطق التللي يعبرهللا صللاحب البريللد 

حليلة للدوللة وهلو لليس صلاحب وكان صاحب البريد جزء من اإلدارة المركزيلة والم
 .(27الخبر العي هو منصب آخر )

 الفاتمة:
البريللد مللن أهللم المؤسسللاه اإلداريللة فللي اإلسللالم   وبطريقللة طرديللة كلمللا زاد      

العباسلليين  دننلل تطللور الدولللة العربيللة اإلسللالمية زاد دور البريللد فللي حفللظ احمللن
  فضلال نلن يضا ننلد الزيلانيينوفي بالد المغرب اإلسالمي أ والفاطميين والمماليك 

  رسائل وطرود. أهلها إلى احماناه إيصالدورا الظاهري 
 التهمي  والمدادر والمراجع المعتمدة: 
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فتحيللة   86ص )د ه(  ,دار صللادر بيللروه  3ج  ( ابللن منظللور : لسللان العللرب1)
  دار الفكللر العربللي القللاهرة  14ط  اإلسللالميةتللاريخ الللنظم والحضللارة  :النبللراوي

 .96ص 2004
(نبد المنعم محمد حسنين: ئاموس الفارسلية  فارسلي نربلي  دار الكتلاب اللبنلاني 2)

 .103ص  1982ودار الكتاب المصري القاهرة  بيروه 
حمللد فهلليم:الفن الحربللي للجلليش المصللري فللي العصللر المملللوكي  أ( محمللود نللديم 3)

 172-171ص   1983القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب   البحري
 إبللللراهيم تحقيللللق مهللللدي المخزومللللي   8ج كتللللاب العللللين : خليللللل ( الفراهيللللدي4)

 :بكلر أبليالرازي محملد بلن   29ص )د ه( دار ومكتبة الهالل بيروه   السامرائي
 1995مكتبللة لبنللان نا للرون بيللروه  تحقيللق محمللود خللاطر 1 مختللار الصللحاح  ج

مؤسسلة  اإلسالمية السيد نبد العزيز سالم:محاضراه في تاريخ الحضارة   19ص 
  فتحيلة النبلراوي: المرجلل السلابق  72-70ص    2000 سكندريةاإل باب الجامعة 

 .96ص
 دار 2تحقيق محمد أبلو الفضلل إبلراهيم ط 9ج الرسل والملوك (الطبري:  تاريخ 5)

 .73  السيد نبد العزيز سالم: المرجل السابق  ص297صالمعارف بمصر)د ه( 
 .74-73م: المرجل السابق  ص( السيد نبد العزيز سال6)
 .74(  السيد نبد العزيز سالم: نفس المرجل   ص7)
السلللللللابق   فتحيلللللللةالنبراوي: المرجع370ص 14( القلق ندي:المصدرالسلللللللابق ج8)

 .97ص
طبعلة بلوالق القلاهرة   2ج واآلثلار( المقريزي: الموانظ واالنتبار بعكر الخطلط 9)

 .97سابق   صفتحية النبراوي: المرجل ال  405ص  هـ 1270
 .74(نبد العزيز سالم: المرجل السابق  ص10)
  1913القلللللاهرة  1ج (القلق لللللندي: صلللللبح احن لللللى فلللللي صلللللنانة االن لللللا 11) 

نظللم  :نبلد الملنعم ماجلد  172-171ص :المرجلل السلابق وآخرمحملود نلديم  58ص
 . 61ص 1968 القاهرة   مطبعة االنجلو مصرية  1ج دولة سالطين المماليك 

المرجلللل  وآخلللر:محملللود نلللديم   363ص  14ج  المصلللدر السلللابق: لللندي (القلق12)
وكان رجال البريد تابعين للدوادار العي كان ملن أملراء المماليلك   172ص  السابق 

وربما يطمل في العرش وربما يعاون السلطان ولكنهم الحقوا في نهايلة القلرن الثلامن 
ك الحللين كانلله احسللرار الهجللري الرابللل ن للر الملليالدي بللديوان اإلن للاء ومنللد عللل

البريدية يقدم بها موظف من أرباب القللم ال مطملل لله فلي العلرش انظلر هلامش رئلم 
 172ص  المرجل السابق  وآخر:واحد محمود نديم 

بللدائل الزهللور فللي  :ابللن إيللاس  211ص  2ج  (المقريللزي : المصللدر السللابق13)
  108ص  هـ1311محمد مصطفى القاهرة   تحقيق  1ج  وئائل الدهور

المرجلل السلابق  وآخلر: محملود نلديم  372ص  14ج  القلق ندي  المصدر السابق  
 .173ص 
المرجلللل  وآخلللر:محملللود نلللديم   115ص  2ج  ( القلق لللندي المصلللدر السلللابق14)

 .173ص   السابق
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المرجلللل  وآخلللر:محملللود نللديم   114ص  1ج  المصلللدر السللابق :( القلق للندي 15)
 .97  صالسابقالمرجل    فتحية النبراوي:173ص  السابق 

 173ص   المرجل السابق : وآخر ( محمود نديم16)
المرجللل  وآخللر:محمللود نللديم   391ص  14ج  (القلق للندي:  المصللدر السللابق17)

 .174السابق ص 
المصلللدر    المقريلللزي:  392-391 ص 14لسلللابق  ج(القلق لللندي: المصلللدر ا18)

 .174ص   قالمرجل الساب وآخر:محمود نديم   211ص  2ج السابق 
بلللاريس   زبلللدة ك لللف المماللللك  وبيلللان الطلللرق والمسلللالك :(خليلللل بلللن  لللاهين19)

 .174المرجل السابق ص   محمود نديم وآخر: 116ص 1891
 2ج     المقريلزي :المصلدر السلابق118ص 1ج (القلق لندي: المصلدر السلابق 20)

 .174المرجل السابق ص  وآخر:محمود نديم   232-231ص
    القلق للللندي: المصللللدر السللللابق226ص 1ج مصللللدر السللللابق (المقريللللزي: ال21)
هلللـ 1312القلللاهرة     العملللري : التعريلللف بالمصلللطلح ال لللريف397  143ص 1ج
ن لر وتحقيلق   أيوببني  أخبارابن واصل: مفرج الكروب في  احنصاري  199ص

 .15-12ص )د ه( القاهرة  جمال الدين ال يال 
 ( نفسه22)
المبتدأ والخبلر فلي أيلام العلرب والعجلم والبربلر وملن  (ابن خلدون:العبر وديوان23)

 )د ه( ه   دار الكتللاب اللبنللاني بيللرو  7ناصللرهم مللن دوي السلللطان احكبللر  مللج 
 .285  246ص
تحقيللق   1ج   ( ابللن نللعاري : البيللان المغللرب فللي تللاريخ احنللدلس والمغللرب24)

ي: المرجللل فتحيللة النبللراو  169ص  )د ه(ليفللي بروفنسللال بيللروه  كللوالن ج س 
 .97-96السابق  ص

محمد الصالح مرمول : السياسة الداخليلة للخالفلة الفاطميلة فلي بلالد المغلرب  (25) 
 .196ص  1983ديوان المطبوناه الجامعية الجزائر   اإلسالمي

 ( نفسه.26)
ديلللوان  بوزيلللاني اللللدراجي: نظلللم الحكلللم فلللي دوللللة بنلللي نبلللد اللللواد الزيانيلللة  (27)

 .199-198ص   1993الجزائرالمطبوناه الجامعية 
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 منطقة سكيكدة فر كتابات الرحالة والجغرافيين العرب           -7  

                                                                     فالل العدر الوسيط                        
 

 مقدمة:   
قة ساحلية في ال مال ال رئي للجزائر  عكرها بعض تعتبر منطقة سكيكدة منط    

الرحلة والجغرافيين في مؤلفاتهم خالل العصر الوسيط  بداية من اليعقوبي في القرن 
الثالو الهجري الموافق للقرن العا ر الميالدي  إلى كربخال مارمول في القرن 

ال يوضح هعا العا ر الميالدي الموافق للقرن السادس ن ر الميالدي  و هعا المق
 الوصف للمنطقة ممثلة في مدينة سكيكدة  ستورة  القل.

 م(:927هـ/284اليعقوبر)ت-1
وسواحل البحر تقرب من ه   »نند الحديو نن الزاب ومدنه عكر ميلة بقوله:     

المدينة ولها مرسد يقال له: جيجلاومرسد يقال له قلعة فطابا ومرسد يقال له 
ا ومرسد يقال له مرسد دنهاجةاوه ا البلد كله أسكيدة ا ومرسد يقال له ملر

. 2002اليعقوبي.«) عامر كثير األشجار والثمار وهم فر جبال وعيون
( وكلمة أو لفظة أسكيدة غير مفهومة وغير معروفة في اللهجاه الحالية 190

ولعلها باللغة الليبية القديمة أم هعا اللهجاه البربرية أو االمازيغية)مها 
 (.64-63. 2009نيساوي

 م(:1094هـ/487ـ البكر )ت2
و بينها وبين مرسد سقدة مسيرة » ئال نند عكر مدينة ئسنطينة:      
( سقدة بكسر السين أي بين مدينة سقدة ومدينة 729. 2.ج1992البكري)«يوم

 (.57. 2011كلم) محمد ئويسم80ئسنطينة مسيرة يوم وهي حوالي 
  بمعنى معجم 3معجم ما أستعجم جوعكر نفس الوصف في كتاب آخر بعنوان:    

(  140. 1980أو ئاموس ماكان غير مفهوم نند الناس منها مرسى سقدة) البكري
وبالفعل مازاله هعا الكلمة سقدة أيضا غير مفهومة المعنى حتى في اللهجاه 

 المحلية ولعلها من اللغة الليبية القديمة أم هعا اللهجاه.
 م(:1151هـ/547ـ اإلدريسر)ت 3
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ومنها إلد » نند حديثه نن مدينة ئسنطينة عكر: اإلدريسيونفس ال يء عكر      
مرسد القل يومان فر أرض العرب... و كر عن القل: ومن جيجل إلد مدينة القل 

وهر افر مدن ه ا الجزء المرسوما والقل قرية عامرة اوكانت فر  سبعون ميال
عماراتاوالجبال  سال  الدهر مدينة دغيرة عامرةاواآلن هر مرسدا وعليه

تكنفه من جهة البرا ومن القل إلد مدينة قسنطينة مرحلتان جنوباا والطريق فر 
أرض تغلبت العرب عليهااوأضا  بقوله: وقبيلة كتامة تمتد عمارتها إلد أن 
تجاور أرض القل وبونةا وفيهم كرم وب ل طعام لمن قددهماأو نزل بأحدهم وهم 

)  القل إلد مرسد استورة عشرون ميالأكرم الرجال لألضيا اوأضا  ومن 
كلم وبعلك تكون المسافة بين القل  1.6( والميل هو170-169. 1983اإلدريسي

كلم نبر الطريق الجبلي المختصر القريب من الساحل  30ومرسى ستورة أكثر من
 (.57. 2011)محمد ئويسم

 م(:1191هـ/587ـ مجهول )ت 4
وهر مدينة قديمة فيها اثار كثيرة لألول » صاحب االستبصار عكر مدينة القل:     

من الروم وهر علد ضفة البحر وهر مرسد مدينة القسطنطينة وهر كثيرة 
الفواكه والفيرات والعنب فيها كثيرا وفيها تفا  جليل ولها نظرة وجباية عظيمة 

 ( .77مؤلف مجهول د ه. «)وهر برية بحرية
 م(:1225هـ/623ياقوت الحمو )ت-5
سكدة: بفتح أولها وسكون ثانيه: » جمه في حرف السين كمايلي:عكرها في مع  

 ودائما دون  رح لمعنى «بلد علد ساحل بحر إفريقية بقرب من قسطنطينة الهواء
هعا الكلمة خاصة وان الرحالة والجغرافيين الم ارئة اليعرفون اللهجاه المحلية 

 (.230ولم يسالوا نن معناها)يائوه الحموي د ه.
 م(:1268هـ/685المغربر)ت ـ ابن سعيد6

وفر شرقيها قاعدة الغرب األوسط بجاية...وفر شرقيها القلا »وصفها بقوله:      
ابن سعيد «) وهر فرضة مشهورة فر ساحل قسنطينة الهوىاوبينهما أربعون ميال

 وهنا يوضح ابن سعيدالمغربي مثل (142. 1982المغربي
( 137. 1980لفدا (وأبوالفدا)أبوا161. 1983اإلدريسي)االدريسي
( أمر 80. 1984.( والحميري)الحميري 109 .5ج.1915.والقلق ندي)القلق ندي

مهم هو: أن مدينة بجاية جزء من بالد المغرب احوسط وليس افريقية بل وهي 
ينطبق نلى ما يجاورها من المدن أيضا مثل القل  احمرئاندة الغرب احوسط وهعا 

التي هي آخر مملكة بجاية)بوناني وسكيكدة وحتى بونة ومرسى الخرز 
 (.06-01. 2000الطاهر

وموضول » ونند عكر مدينة ئسنطينة عكر ابن سعيد المغربي القل بقوله:   
ابن سعيد المغربي.نفس المصدر.( حنة ميناء من «)قسنطينة فر جنوبيها القل

المواني التي ترتبط بها مدينة ئسنطينة بالبحر ال امي أو البحر احبيض 
 (.193. 1983متوسط)إسمانيل العربيال
 م(:1339 /739دفر الدين عبد الم من البغداد )ت-7
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سكدة بالفتح ثم السكون: بلد علد ساحل بحر » عكر مدينة سكيكدة بقوله:   
 أي الفرق بالكاف سكدة وليس سقدة كما عكر «افريقيةاقرب قسطنطينية الهواء

أيضا غير معروف)صفي الدين  البكري وهو فرق في النطق فقط  ويبقى المغنى
 (.722. 1992نبد المؤمن البغدادي

 م(:912هـ/300ابن رستة)ت -8
أن لها مرسد يقال له » جاء في كتابه احنالق النفيسة نند حديثه نن مدينة ميلة:   

جيجل ومرسد يقال له قلعة فطاب ومرسد يقال له أسكيدة ومرسد يقال له مادرة 
( أي عكره  بالكاف 32. 1892ابن رستة «) ومرسد يقال له مرسد دنهاجة

مثلما عكرها صفي الدين البغدادي مل إضافة احلف في احول ثم ياء في وسط 
 الكلمة.

 م(:1550هـ/947الوزان الفاسر )ت-9
مدينة أزلية بناها الرومان علد ساحل البحرا »ئال نن مدينة سكيكدة مايلي:    

يال فربها القوط)الوندال( فر الزمن بعيدة عن قسنطينة بنحو فمسة وثالثين م
الغابراإال أن أمير قسنطينةا نظرا لمينائها الجيداأمر ببناء منازل ومفازن 
للجنويين ال ين كانوا يتجرون فر البالدا بل أنشأ أيضا قرية فر أعلد جبل مجاور 

 سكان       يقيم بها حارم علد الدوام لإلفبار بالسفن المتجهة إلد الميناءايتجر 
جبل سكيكدة كثيرا مع الجنويينا فيدفعون لهم القمح مقابل أقمشة وغيرها من 

 (. 54. 2.ج1983الوزان الفاسي«)منتوجات أوروبا
ويمتد بين ه ا الميناء » وأضاف الوزان الفاسي نن مدينة سكيكدة بقوله:  

وقسنطينة طريق مبلط بحجارة سوداء علد نحو ما يشاهد فر ايطاليا من بعض 
المسماة بالطر  الرومانيةا وه ا ما يدل دون شا علد أن سكيكدة من بناء الطر  
 (.55-54. 2الوزان الفاسي.نفس المصدر.ج«)الرومان

القل مدينة كبيرة بناها الرومان » ونن مدينة القل عكر الوزان الفاسي مايلي:   
علد ساحل البحر المتوسط عند قدم جبل شاهقاوليست مسورة ألن 

ل( هدموا أسوارهااثم أن المسلمين لما حكموها تركوها علد حالهاا القوط)الوندا
وهر مع  لا مدينة متحضرة مليئة بالدنالاوأهلها ظرفاء كرماءا تجارتهم 

 (.54الوزان الفاسي:المصدر نفسه.)«رابحة
ألنهم يجنون من جبالهم الكثير من الشمعاويمتلكون كمية عظيمة » ويضي :  

لبضائع التر يحملها أهل جنوة إلد مينائهماواألراضر من الجلود يبادلون بها ا
الزراعية منتجة لكنها توجد فر الجبلاويعي  السكان متحررين ألنهم لم يفتأوا 
يدافعون عن أنفسهم ضد ملا تونم  وأمير قسنطينةاإ  تفدل بين القل وقسنطينة 
 جبال شاهقة ومسافة مائة وعشرين ميالاويتأل  ند  أراضر القل من جبال
يسكنها رجال شجعان أبطالاوليم علد ساحل مملكة تونم مدينة أغند من القلا 
ألنها بدأت تحقق فر تجارتها مع الجنويين أضعا  أضعا  ما تعطيه إياهماثم تبيع 
بالتقسيط فر الجبال المجاورة البضائع المافودة من الجنويين محققة ب لا أرباحا 

 (.54الوزان الفاسي:المصدر نفسه.«)طائلة
 م(: 1571هـ/979كربفال مارمول )ت -10
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مدينة عتيقة بناها الرومان فو  جبل عال يمتد » عكر مدينة سكيكدة بقوله:    
طرفه إلد البحر عند فليج نوميدياا تقع شمال قسنطينة علد بعد اثند عشر ميال 
منهاا جعلها بطليموم عند تسعة وعشرين درجة طوال واثنتين وثالثين درجة 

كربخال «)«قيقة عرضاا واسمها عند  طاكاسرا كان القوط قد دمروهاوثالثين د
 واسم ا( احصح مدينة فينيقية بنى فوئها الرومان مدينتهم07. 1984مرمول

 Neji Djelloulطاكاسي لعله مأخود من الضرائب حنها كانه ميناء تجاري) 

2011. 384.) 
يبنر علد ساحل  ولكن وجود مرسد جيد بها جعل عامل قسنطنة» ويضي :    

البحر عدد من المفازن والمالجرء للتجار األوروبيين ال ين يقددون ه   المدينة 
للتجارةاكما أمر ببناء حدن بأعلد جبل مجاور به حراسة دائمةا ويقايض سكانه 
مع األوروبيين فر عدد من البضائع مقابل ماعندهم من حنطة وأغطية 

ة طريق االلتواء فيهاا مبلطة بحجارة ومنسوجات, وتربط هد  المدينة بقسنطين
كبيرة سوداء مماثلة لتلا لطر  التر عبدها الرومان فر كل من ايطاليا واسبانيا 

 (.07. 1984كربخال مرمول«)إال أن الميا  قد أفسدت أماكن من ه   الطريق
اشتورة مدينة قديمة علد مسافة أربعة عشر »وأضاف ئائال نن استورة:   

لد جهة الشر  فر فليج اشتورةاأو فليج نوميديا وفيها يوجد فرسفا من القل إ
مرسد قسنطينة ويجعلها بطليموم عند سبع وعشرين درجة وأربعين دقيقة طوال 
واثنين وثالثين درجة عرضا واسمها عند  روسيكاداوهر غير حدينة الن 
 أسوارها مهدمة وعدد مافيها من الدور المسكونة ال يتعدى مائتينا ويوجد بين
هدا المرسد والمرسد السابق ثالث تعر  بمرسد الجنويينا ومن عادة السفن أن 
ترسو به إ ا قويت الزوابع ألنه مستور من ريا  الشمال ومن الريا  التر تهب 
من الشر  وتعر  بريح اإلغريق والتوجد فيه عمارة إال ما كان من مساكن قوم 

طة ويمتلكون عددا من الفيل من البربر توجد دافل البالدا وتوجد عندهم الحن
الفينيقي  أصله( أي عكر 7-6 ص3مارمول كربخال:المصدر نفسه ج«)والماشية

 إلر ادالوئاد وهي النار التي كانه توئد فوق تلة بونباز  رأسروسيكادا أو 
 (.213. 2003السفن)محمد الصغير غانم

لرومانا جعلها مدينة عتيقة يقال أنها من بناء ا» أما نن القل فعكرها بقوله:  
بطليموم عند سبع وعشرين درجة طوال إحدى وثالثين درجة عرضا وزيادة 
فمم وأربعين دقيقة ويسميها مدينة القل العظمداوموقعها عند قدم جبل يمتد 
 علد ساحل البحر فر فليج نوميدياا كانت فر الماضر كثيرة السكانا وكانت لها

دمها القوط عندما انتزعوا المدينة من الرومان ولم يقع تجديد أسوار عاليةا ه 
بناء تلا األسوار بالرغم من كون المدينة مركزا لتجارة مهمة ومقرا لعدد كبير من 
التجار والدنالاأهلها طيبون متمدنون بفضل التعامل التجار  مع أوروبااإ  هر 

ألراضر المجاورة لها مقدودة لشراء الشمع والجلود وغيرها من البضائعاوفر ا
مارمول «)من جهة الجبل تكثر الحنطة والمواشر ومفتل  أنوال الفواكه

 (.6 ص3كربخال:المصدر نفسه ج
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كان سكانها فر الماضر يعيشون أحرارا طلقاء وكانوا قادرين » وأضاف بقوله:    
علد مدافعة ملوا تونم وحكام قسنطينة ال ين تفدلهم عنهم جبال شديدة 

ميالايضا  إلد  لا أن معظم  120تمتد إلد ابعد من أربعين فرسفا أ  االرتفال 
بالدهم جبال يسكنها برابرا وزواوة متميزون بشجاعتهم وإقدامهما ل لا لم تكن 
مدينة أغند من مدينتهم ه  اإ  كانت تستطيع تجنيد عشرة اال  من المقاتليناوقد 

ةاويقوم الحاكم فر الجزائر استسلمت فيها  بعد لالترااا ولهم فيها حامية دائم
بتعيين وال عليها يكون تابعا لحاكم قسنطينةا وهو ال   يتولد استفالص جباية 

مارمول )«اإلقليم بكاملهاوله حرض علد الرفق بالسكان وإبعاد العس  عنهم
( وامتداد جبال القل نلى طول أربعين فرسخا أي 6 ص3كربخال:المصدر نفسه ج

كلم)نلي جمعة  180ثة أميال وبالكيلومتر أكثر من ميال  الن الفرسخ ثال 120
2002 .36.) 
 فاتمة:
أن منطقة سكيكدة بمدنها الثالو سكيكدة وستورة والقل عاه احصل الفينيقي     

الكنعاني حظيه بوصف الرحالة والجغرافيين الغرب مند وئه مبكر القرن الثالو 
نلى في ال مال نلى سواحل  الهجري الموافق للقرن العا ر الميالدي رغم وئونها

 البحر احبيض المتوسط.
وفيما يخص اسم مدينة سكيكدة في العصر الوسيط عكرا الجغرافيون والرحالة    

العرب بعدة ألفاظ تاسقدة  سقدة  سكدة  سكيدة  وأسكيدة دون توضيح المعنى في 
ال كيف تحول للهجاه الحالية أو في اللغة احم اللغة الليبية القديمة  ويبقى اإل ك

اسمها إلى االسم الحالي سكيكدة أي السكة الكأداء أي الصعبة الن المدينة تقل في 
 وادي بين تلتين تلة بونباز في ال رق وتلة سبل بيار في الغرب.

 المدادر والمراجع:
 أوال: المدادر:

ق وتقديم اإلدريسي: القارة اإلفريقية وجزيرة احندلس مقتبس من كتاب نزهة الم تاق  تحقي-1
 .1983وتعليق إسمانيل العربي ديوان المطبوناه الجامعية الجزائر

  تح  تق  أدريان فان ليوفن  أندري فيري  الدار العربية 2البكري:المسالك والممالك,ج -2
 .1992للكتاب   المؤسسة الوطنية للترجمة والترجمة والدراساه بيه الحكمة تونس 

بر احئطار معجم جغرافي تحقيق إحسان نباس  مكتبة الحميري: الروض المعطار في خ -3
 .1984لبنان بيروه لبنان

 .1892ابن رستة: كتاب احنالق النفيسة  مطبعة بريل ليدن هولندة -4
ابن سعيد المغربي: الجغرافيا تحقيق إسمانيل العربي ديوان المطبوناه الجامعية الجزائر  -5

1982. 
:مراصد االطال  نلى أسماء احمكنة والبقا  تحقيق صفي الدين نبد المؤمن البغدادي -6

 .1992  دار الجيل بيروه2وتعليق نلي محمد البجاوي مج 
 أبو الفدا نماد الدين: تقويم البلدان دار صادر بيروه ) ده (. -7
  دار الكتب السلطانية  المطبعة االميرية 5القلق ندي: صبح احن ى في صنانة االن ا ج -8

 .1915  القاهرة  مصر
  تر  محمد حجي محمد زنيبر  محمد احخضر  أحمد 3كربخال مرمول: إفريقيا ج-9

التوفيق أحمد بنجلون  دار ن ر المعرفة للطبانة والتوزيل  الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
 .1984والن ر الرباط  المغرب



 50 

دار الغرب   تر محمد حجي  محمد احخضر  2-1الوزان الفاسي:وصف إفريقيا ج -10
 .1983اإلسالمي بيروه 

 )د ه( دار صادر بيروه 3يائوه الحموي: معجم البلدان ج -11
اليعقوبي:البلدان وضل حوا يه محمد أمين ضناوي  من وراه دار الكتب العلمية بيروه  -12
 .2002لبنان 
  مؤلف مجهول :كتاب االستبصار في نجائب احمصار  نش   تل سعد زغلول نبد الحميد -13

 طبانة ون ر دار ال ؤون الثقافية العامة بغداد العراق )د ه(.
 ثانيا: المراجع:

بونابي الطاهر: الحركة الصوفية في المغرب احوسط خالل القرنين السادس والسابل -1
الميالديين أطروحة لنيل درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي إ راف  13-12الهجريين/

 م.2000-1999هـ/1420-1419ي معهد التاريخ جامعة الجزائرالدكتور نبد العزيز فيالل
جمعة نلي:المكاييل والموازين ال رنية   من وراه نالء سرحان دار الرسالة القاهرة -2

2002 
 .1984العربي إسمانيل: المدن المغربية  المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر -3
قديم  دراسة تاريخية لغوية حول الوائل نيساوي مها: النقوش النوميدية في بالد المغرب ال -4

 .2009الثقافي ئبيل االحتالل الروماني  جسور للن ر والتوزيل الجزائر
غانم محمد الصغير:معالم التواجد الفنيقي البوني في الجزائر دار الهد  للن ر والتوزيل    -5

 .2003نين مليلة أم البوائي الجزائر
المسلمين في العصر الوسيط مجلة كان  ئويسم محمد: مفاهيم جغرافية نند -6

 ا1432 وال 2011  السنة الرابعة سبتمبر ايلول 13التاريخية ندد
7-Djelloul Neji,les cotes du maghreb a l'époque médievale ,tome 
1,publications de la faculté des letters des Arts et des Humainité -
Manouba,Tunisie 2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العباسية وأثر  علد الدولة إمرة األمراءعدر -8    

 م(945-935هـ/324-334)           
                                                              

                     المقدمة:                                                                                                   
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بدأه الدولة العربية اإلسالمية مند نهد الرسول محمد صللى هللا نليله وسللم فلي      
-633هللـ/32-11م(  ثللم الخالفللة الرا للدة )633-622هللـ/11-01 (المدينللة المنللورة

ثللم الخالفللة العباسلية التللي بلغلله  )م765-665هلـ/132-32(م( فالخالفلة احمويللة665
ية اإلسالمية أوجها في القلرن الرابلل الهجلري العا لر المليالدي, فيها الحضارة العرب

وكان هعا القرن هو القمة في التطور وفي نفس الوئله بدايلة االنحلدار نحلو التخللف  
بداية بفساد السلطة حيو تميلزه الخالفلة العباسلية بتلأثيراه فارسلية بسلبب م لاركة 

لللة نصللبيتها العربيللة وأد  الدو دالفللرس فللي نجللاح الللدنوة إلللى آل البيلله, ممللا افقلل
الصرا  إلى خلخله الخالفة, فالعرب يريدون استرداد مجدهم العي كان في العصلر 

بمالديهم من مجد في الدولة وإنملا يريلدون اسلترداد مجلد  ناحموي, والفرس ال يكتفو
دولللتهم الساسللانية القديمللة ومحللق العللرب مللن خللالل تيللار  للعوبي رافقلله تيللار إلحللاد 

 . (1)إلى تدمير العروبة واإلسالم معاوزندئة يهدف 
فكرفي ننصر جديد يعتملد  )م842-833هـ/227-218(ولما تولى المعتصم الحكم    

نليلله فللي حروبلله ويبعللد الفللرس فوجللد ضللالته فللي الرئيللق التركللي لقللوتهم فللي القتللال 
وندم تلوفرهم نللى ئوميلة  لعوبية, واخلع يسلتكثر ملن  لرائهم وطللبهم ملن سلمرئند 

ضللائه بهللم  للوار  بغللداد فأن للأ لهللم المعتصللم سللامراء  ى رسللونة حتللوفرغانللة وأ
 لللللمال بغلللللداد التلللللي تحولللللله ناصلللللمة للخالفلللللة حتلللللى أواخلللللر نهلللللد المعتملللللد 

م( 847هلـ/232م(, ويقتلرن تلاريخ وفلاة الواثلق بلن المعتصلم نلام)889هلـ/276نام)
واليلة بتاريخ تدخل احتراك في  ؤون الخالفة الن الواثق لم يعهد إلى أحد من بعلدا ب

احتللللراك ابنلللله وبللللايعوا أخللللاا المتوكللللل الللللعي بمصللللرنه نللللام  زالعهللللد  فتجللللاو
 2م( بدأ مسلسل العبو بكرامة الخلفاء والتعدي نليهم)861هـ/247
وإمرة احمراء هو نظام ومنصب سياسلي جديلد أسلتحدثه الخليفلة الراضلي بلا        

ه الدنيويلة للخليفلة إللى م(, ويعنلي نقلل السللطا939هـ/324في الخالفة العباسية نام)
كبيللللر احمللللراء ويسللللمى أميللللر احمللللراء تتللللوفر فيلللله صللللفاه الرياسللللة العسللللكرية 

الحربللللي بالسلللليف, ويرمللللز  صواالختصاصللللاه المدنيللللة حيللللو يرمللللز لالختصللللا
المدني بالقلم وهعا للحفاظ نلى السلطة الروحيلة للخليفلة, بحيلو أبطلله  صلالختصا

 :يمير احمراء فيما يلالدواوين والوزارة, وتتمثل اختصاصاه أ
 إمرة الجيش: -
إدارة المناصب المالية:حيو تحمل احموال إلى خزائن أمير احمراء يتصرف  -

فيها ويعين العين يقوملون نليهلا ويحلدد نفقلاه الخليفلة وأرزاق الجنلد ونفقلاه 
 الدولة

الخطبللة: حميللر احمللراء نلللى المنللابر إلللى جانللب الخليفللة ونقللش إسللمه نلللى  -
 (.3فة إلى مظاهر الحفاوة والتبجيل احخر )السكة باإلضا

عي 20وأول مللللن تللللولى هللللعا المنصللللب هللللو أبللللو بكللللر محمللللد إبللللن رائللللق)      
هـ( فلي 329رجب09هـ/326عي القعدة12هـ( ثم بحكم)326عي القعدة324/12الحجة

نهد الخليفة الراضي با   وفي نهلد الخليفلة المتقلي بلا  بحكلم لعلدة  لهر ونيلف ثلم 
هـ( ثم أبو بكلر محملد بلن رائلق 329عي الحجة26هـ/329 وال03يلمي)كورتكين الد
هللـ( ثللم الحسللن بللن حمللدان ناصللر 330 للعبان01هللـ/329عي الحجللة26للمللرة الثانيللة)
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هلللللللللـ( وأخيلللللللللرا تلللللللللوزون 331رمضلللللللللان11هلللللللللـ/330 لللللللللعبان01الدوللللللللللة)
هـ( العي خلل المتقي با  ونلين مكانله ابلن 334محرم12هـ/331رمضان11الديلمي)

م( وانتهله إملرة احملراء نللى يلد زيلرك 944هلـ/333با  مند صفر)نمه المستكفي 
 (.4هـ)334جمادي االولى11بن  يرزاد في 

 و استحدو الخليفة الراضي نظام منصب إمرة احمراء لعدة أسباب هي:     
بعلللد مقتلللل المتوكلللل ملللن طلللرف احتلللراك باالتفلللاق ملللل ابنللله األساااباب السياساااية: -ا

تولى المنتصلر الخالفلة  اه أخاا المعتز بتأثير من أمه  ولمالمنتصر الن والدا ئدم نلي
 خلل أخويه من الخالفة ونندما توفي خلفه المستعين 

م( اللللعي خلعللله احتلللراك وئتللللوا فلللي واسلللط بعلللد مبايعلللة أخيللله 862هـلللـ/248بلللا )
حللال الخالفللة العباسللية كللعلك حيللو ئتللل احتللراك  رم(, وأسللتم866هللـ/251المعتللز)

ي بن الواثق ونصبوا خلفاء ضعاف مثل المكتفلي والمقتلدر والقلاهر, المعتز ثم المهتد
احخيللر هللو أول خليفللة تسللمل نينللاا, وننللدما تللولى الراضللي بللا  الخالفللة بعللد  اوهللع

 (.5القاهر وضل نظام إمرة احمراء لوضل حد لهعا التدهور )
صب الثاني أصبح المن وأما السبب السياسي الثاني هو أزمة الوزارة العباسية, حي   

جعل الوزراء غير ئادرين نللى تطبيلق أواملرهم نللى  افي الدولة ي تر  بالمال, مم
أبللو نلللي إبللن مقلللة أو نبللد الللرحمن بللن نيسللى بللن داود بللن  ءأمللراء احئللاليم, سللوا

الجراح أو أبو جعفر الكرخي وأخيرا الوزير أبو القاسم سليمان بن الحسن العي ف لل 
اد نفللوع ئللادة الجلليش احتللراك وتللدخلهم فللي ال للؤون فللي إدارة  للؤون الدولللة الزديلل

السياسية, مما أضطر الخليفة الراضي إلى تكليف أمير واسط والبصرة أبلو بكلر إبلن 
 (.6رائق بتسيير  ؤون الدولة )

تتمثللل فللي أالزمللة االئتصللادية التللي كانلله تعي للها الخالفللة  األسااباب االقتدااادية:-ب
ة في إئلليم العلراق باللعاه مقلر الخالفلة ال ليء العباسية بسبب كثرة الحركاه المناوئ

العي ضيل أموال طائلة وكون وضل غير مستقر لم يساند نلى التطور منها ثلوراه 
العلوية وثورة الزنج وخطر القرامطة, وكعلك الحركاه االنفصالية في أئاليم الخالفة 

قلاء فلي التي ن طه نتيجة لضعف الخلفاء واللوزراء حيلو كلان احملراء يفضللون الب
بغداد بعيدا نن غضب ال عب أو البقاء في أئاليمهم ومسايرة اححداو التي تتفلق ملل 

إليلله إال فللي الرابطللة الروحيللة  جالرغبللة فللي االنفصللال نللن خليفللة ضللعيف ال يحتللا
احهواز و خوزستان في يد البريدي وفارس في يلد  هلتغطية احخطاء السياسية, فكان
صبهان والجبلل أو جليالن فلي يلدركن الدوللة بلن بويله نماد الدولة بن بويه والري وأ

النهر فلي يلد سلامان وطبرسلتان فلي يلد  ءوكرمان في يد نلي بن إلياس وبالد ما ورا
الديلم ومصر وال لام فلي يلد اإلخ ليديين وبلالد المغلرب فلي يلد الفلاطميين مملا حلرم 

حيللو  يكللن العللراق عاتلله أحسللن حللال مللن مهللعا احئللاليم, وللل لالخالفللة مللن مللدا خيلل
الحركللاه االنفصللالية فالبصللرة فللي يللد البريللدي والموصللل وديللار بكللر والجزيللرة 

والبحلرين واليماملة ب لرق  لبه الجزيلرة العربيلة فلي يلد  نالفراتية فلي يلد بالحملدانيي
مصلاريف الخالفلة بسلبب  يمن العلراق ال يكفل ىالظاهر القرمطي لعلك أصبح ما تبق

 (.7هعا التفكك )
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تمثل في أن الجند التركلي وغيلرهم ملن ال لعوب التلي دخلله تاألسباب العسكرية:-ج
لعصلبياتهم ومصلالحهم الخاصلة  نفي المؤسسة العسلكرية مثلل اللديلم كلانوا يسلتجيبو

أن الجنللد احنجمللي  اأكثللر ممللا يسللتجيبون للخالفللة التللي تمثللل المصلللحة العامللة, كملل
أن  اكمل يخدمون حيو يوجد الملال للعلك نلتج نلن العجلز الملالي ضلعف فلي الجليش,

وظيفة الجيش العباسي سلاهمه فلي احزملة االئتصلادية فهلو جليش ثكنلاه مصلاريفه 
نللبء ثابلله نلللى خزينللة الخالفللة فالفتوحللاه توئفلله ولللم يعللد الفلليء مصللدر يغللعي 

 (.8الخزينة كما كان الحال نند احمويين)
وممللا ال للك فيلله أن نظللام إمللرة احمللراء الللعي أسللتمر ن للرة سللنواه تللرك آثللار      
يللدة نلللى الخالفللة العباسللية, كللان يرجللى منهللا إصـللـالح حللال الخالفللة العباسللية, ند

 :يوتمثله هعا اآلثار فيما يل
كان منصب الكتابة منصب يأتي بعد الوزارة  لكن لما ظهر  تطور وظيفة الكتابة: -ا

أصبحه الكتابة فلي  ككتاب يساندون أمير احمراء, وبعل نمنصب إمرة احمراء, ني
ارة التللي أبطللله رغللم بقللاء  للخص الللوزير الللعي أصللبح تابعللا للخليفللة مكانللة الللوز

و ال يللؤخر فللي احمللور, وكللان الكاتللب خللالل نصللر إمللرة احمللراء  م خصلليا ال يقللـد
يقوم بتحرير الرسائل الرسمية الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية وهو العي ين ر 

ية بين الناس  وكان في بعض أيضا المراسيم والقراراه والبالغاه والتراتيب االدرا
الظللروف يجلللس مللل الخليفللة وينظللر فللي الللدناوي وال للكاوي ويختمهللا أخيللرا بخللاتم 
الخليفللة, وكللان الكاتللب يعللين مللن عوي النسللب والثقافللة الواسللعة مثللل أبللو نبللد هللا 
النللوبختي و أبللو نبللد هللا الكللوفي و أبللو العبللاس احمللد بللن نبللد هللا االصللبهاني و أبللو 

 (.9) جعفر الكوفي
رغلم أن الخليفلة الراضلي بلا  كلان يهلدف ملن وراء انتهاء الوالية علد األقااليم:-ب

تركيز السلطة الدنيوية في يد رجل نسكري ئوي هو استعادة سيطرة الدولة العباسية 
م( بللي انقسلام الخالفلة الحلد 935هلـ/324العي حدو أنه في نلام ) ننلى أئاليمها, لك

تخلرج                تعلد سللطة العباسليين مإال بغداد, ول احئصى حيو لم يبق للخليفة
نن حدود بغداد وبعلك توئف منصب الواليلة أو اإلملارة النتهلاء الواليلاه حتلى مكلة 

م(, وهكللعا فقللده الدولللة العباسللية 936هللـ/325والمدينللة ضللمهما اإلخ لليد يللون نللام)
 (.10فوضى )مؤسسة هامة من مؤسساتها االدراية مما أد  ندم االستقرار وال

كلان هلدف الخليفلة الراضلي ملن  ضع  هيبة الدولاة العباساية وعادم االساتقرار:-ج
تعيين أمير أمراء نسكري يتمتل بسلطاه واسعة حتى يحلافظ نللى احئلل نللى هيبلة 
الخالفة ولو روحيا  لكلن الملتمعن فلي احملر يجلد أن الراضلي بلا  نفسله اخلرج ملن 

بهللا الللعين نينللوا أصللحاب  نإلصللالحية ال يللؤمالسللجن ثللم نللين خليفللة, لللعلك فكرتلله ا
بطريقللة  أنينهمللاالسلللطة الحقيقيللة  أمللا المتقللي بللا  والمسللتكفي فقللد نللعبا و سللمله 

مفزنلة  فضللال نللن كللونهم لللم يمارسللا أي سلللطة  حتللى أن المللؤر  المسللعودي عكللر 
ولم نعرض لوصف أخالق المتقلي والمسلتكفي والمطيلل وملعاهبهم, إع كلانوا »حرفيا 
(  و نلى العكس من علك كانه الخالفلة الفاطميلة 11)«ولى نليهم ال أمر ينفد لهمكالم

هللـ(رغم ثللورة صللاحب 334-322فللي بللالد المغللرب ئويللة فللي نهللد القللائم بللأمر هللا)
الحمللار العنيفللة  ونفللس ال لليء الخالفللة احمويللة فللي احنللدلس التللي كانلله فللي ئمللة 



 54 

هلـ( و ابنله وللي 350-300) استقرارها تحه حكم نبد الرحمن احوسط طيللة نصلف
 (.12العهد ينتظر دون أي نزا  وم اكل )

يتضح احتدام الصرا  القومي فلي نلدة زيادة الدرال القومر و اشتداد الشعوبية:-د
نقاط أولها الحركاه االنفصالية حيو سيطر الفرس نلى ندة أئلاليم مثلل بنلي سلامان 

علرب مثلل الحملدانيين والفلاطميين و الزيارتين البويهيين وأئاليم أخر  تغلب نليها ال
يتضح هعا الصرا  في منصلب إملرة احملراء نفسله تلوالا  اوالترك مثل اإلخ يد, كم

تركيان هما ابن رائلق وبحكلم ثلم ديلملي هلو كلورتكين, وبعلد عللك نربلي هلو ناصلر 
الدولة الحمداني وأخير ناد الديلم وسيطرتهم التاملة نللى الوضلل ملن خلالل تلوزون 

 (.13وتمهيد الطريق لمجيء البويهيين الديلم )وابن  يرزاد 
احمراء باحزمة االئتصلادية المتفائملة حيلو ئلل  ة:تميز نصر إمرغالء المعيشة-هـ 

م( انعلدم الخبلز خمسلة أيلام وا لتد الغلالء حتلى بيلل 939هلـ/ 324اإلنتاج  ففلي نلام)
ارا  ئنطللار( مللن الحنطللة بمايللة ون للرين دينللارا ومللن ال للعير بتسللعين دينلل17الكللر)
م( بلي االنهيار االئتصادي أ دا بسبب انفصلال الواليلاه وانقطلا  943هـ/329وفي)

أموالها نن بغداد ناصمة الخالفة  وا تد احمر أكثر بسبب الحروب والفتن  وكلعلك 
اإلئطا  العسكري مما أضعف اإلنتاج الزراني  فبيل العقار واحثلاو ملا ثمنله دينلار 

اس وهللعا رغللم ت للديد ناصللر الدولللة الحمللداني الرئابللة بللدرهم وبيللل الجللراد واكللله النلل
 13م( وإصلدارا للدنانير جديلدة ئيمتهلا 945هلـ/ 331نلى العيارين والصليارفة نلام)

فللي المصللطلح االئتصللادي منللد نصللر المقريللزي  فوهللو مللا يعللر 10درهللم بللدل 
 (.14بالتضخم المالي )

إللى زيلادة الفقلراء فقلرا  اإلئطلا  واالحتكلار أد  الطبقية الحاادة والفقار المادقع: -و
إللى انت لار   نلى فقر وهي نموم ال عب وطبقلة ثريلة أرسلتقراطية مترفلة  مملا أد

احوبئلة واإلمللراض وانت للار الجلو  حتللى أكللل النللاس الميتلة والكللالب ومللوه النللاس 
]بأنداد كبيرة حتى تععره الصالة نليهم ودفلنهم وبقلى اللبعض نلدة أيلام نللى حافلة 

 (.15الطرئاه)
أدي انقسللام الدولللة العباسللية إلللى دويللاله إلللى تفاااء الجااي  المركااز  للفالفااة:اف-ز

اختفاء جيش الخالفلة اللعي يحملي الحلدود ويقلف فلي وجله اللروم اللعين احتللوا حللب 
اللعي  سم( وسبوا خمسة آالف مسلم  ولم الرد إال من حاكم طر سلو945هـ330نام)

رر بلله أسللر   المسلللمين, دخللل بللالد الللروم وغللنم الغنللائم وأسللر نللدة بطارئللة, حلل
والروس أيضا هاجموا أراضلي المسللمين حتلى وصللوا مدينلة بردنلة فلي أعربيجلان 

م( ولم يواجههم إال المتطونين وهكعا بعد أن فقده الدولة العباسلية 947هـ/332نام)
 (.16العصبية فقده ال وكة وهي الجيش العي يحميها من احنداء )

وطلد الفلاطميون دوللتهم فلي بلالد المغلرب   مر:سيطرة الشيعة علد العالم اإلسال- 
في نهد القائم بأمر هللا وتوسل نفوعهم إلى مصر وال ام  وبإسلتالء البلويهيين ال ليعة 
نلى بالد فارس ثم العراق, سيطر ال يعة نلى العالم اإلسالمي  أضلف إللى عللك أن 

-334الحمللللدانيين  لللليعة والزبديللللة  لللليعة  و فعللللال فكللللر معللللز الدولللللة بللللن بويلللله)
م( في القضاء نلى الخالفلة العباسلية السلنية وإئاملة خالفلة  ليعية 981-949هـ/356

لكن خواصه حعروا من علك الن خليفة نلوي من العرب يعتقد الناس بصحة خالفتله 
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للخالفلة              مصالحهم, نكس خليفلة نباسلي الكلل يعتقلد بعلدم أهليتله  مال يخد
ك أتضح زيف من يدنون الت يل آلل البيله  أي أن إعا أمره الناس بقتله ئتلوا  وبعل

م( حتلللى 949هلللـ/334الخالفلللة العباسلللية بقيللله أكثلللر ملللن ثالثلللة ئلللرون منلللد نلللام) 
 (.17م(حسباب سياسية مصلحية فقط)1256هـ/658)
لم يعد أحلد يلؤمن بسللطة الخليفلة  تحول الفالفة العباسية إلد مفهوم روحر فقط:-ط

أي نصلبية تحملي الدوللة بعلد تخللي العباسليين في بغداد بسلبب ضلعفه ونلدم وجلود 
نن العصلبية العربيلة  فللم يلنفعهم احنلاجم اللعين اظهلروا اهتملامهم بمصلالحهم دون 

إال لقبله وحلق  كاالهتمام بمصلحة اإلسالم ممثال في خالفته العباسية  فالخليفلة ال يملل
ح نهلب م( أصلب949هلـ/334الخطبة وأية خطبة والدنوة له حغراض خاصة, ومند )

 (.18)ندار الخليفة نادة بعد موته بدنو  الخلفاء مثل احنبياء ال يورثو
أد  الصرا  السياسي والفتن وارتكاب المحرماه إللى تفضليل  ازدهار التدو :- 

جمانة من المسلمين االنعزال نن الناس ملن اجلل العبلادة والتأملل والبحلو فلي حلال 
حللب المللادة  فكللان الحللل حسللب  احملة التللي خرجلله نللن سللنن السلللف الصللالح بسللب

رأيهللم الزهللد فللي الللدنيا  فمللنهم مللن ئللرأ وتعلللم وألللف كمللا كللان ظهللور التصللوف فللي 
القرن الثاني الهجري  ومنهم من تعلم وتأمل ولم يترك إال حكم ونصلائح وملنهم دون 

 (.19علك)
إعا كللان التصللوف فللي معظملله ممللدوح  فللإن الكللعب انتشااار الاادجل والفرافااات:-ا

خديعة لتحقيق أطما  نجز نن تحقيقها بالوسائل الم رونة هلو انحلراف والخبو وال
وخروج نن اللدين مثلل السلحر والطالسلم والتنجليم واالنتقلاد فلي الطواللل ودنلواه 
احوليللاء الصللالحين  بسللبب الفقللر والجهللل واحميللة وبالتللالي نجللز الفللرد المسلللم نللن 

 (.20العمل واإلنتاج في الحياة)
 فاتمة:

ه إمرة احملراء العباسلية أول محاوللة إصلالحية فلي التلاريخ اإلسلالمي وهكعا كان   
كانه من اللداخل وملن طلرف السللطة الحاكملة ممثللة فلي الخليفلة العباسلي الراضلي 

م( من خالل إن اء منصب أو نظام جديد فلي الحكلم هلو إملرة 935هـ/324با  نام) 
            منية أو الدنيويةاحمراء أي أن كبير احمراء  هو العي تولى السلطة الز

للخليفة لكي يجنبه نقد الناس وبلعلك يحفلظ هيبلة الخالفلة  مثلل منصلب اللوزير احول 
اليوم  لكن هعا المحاولة ف له الن الدوللة العباسلية فقلده نصلبتها القوميلة وجي لها 

 ومالها من خالل ضعف الخليفة.
 

 :المدادر والمراجع المعتمدة
 

  1952لخلفلاء  تحقيلق محلي اللدين نبلد الحميلد  مطبعلة السلعادة مصلر السيوطي:تاريخ ا (1) 

ص  1970هلللـ(  بيلللروه  132-98  فلللاروق نملللر فلللوزي: طبيعلللة اللللدنوة العباسلللية)336ص
 .15-10ص
  فلاروق نملر 306  مكتبلة المعلارف بيلروه )د ه(   ص1ابن كثيلر: البدايلة والنهايلة  ج (2)

  55-35 ص ص1990م(  جامعللة بغللداد 1055-749هللـ/447-132فللوزي: الخالفللة العباسللية)
 .59 ص1967جمال الدين ال يال: تاريخ الدولة العباسية  دار الكتب الجامعية القاهرة   



 56 

 فلاروق 23-22  القاهرة)د ه(  ص ص3الماوردي:اححكام السلطانية والوالياه الدينية  ط(3)
  مكتبللة 3سللالمية  ط حسللن إبلراهيم حسللن: الللنظم اإل390نملر فللوزي: الخالفللة العباسللية ...ص

 .154  ص1962النهضة المصرية القاهرة  
  تقلديم محملد السلويدي  المؤسسلة الوطنيلة 4المسعودي: مروج اللعهب ومعلادن الجلوهر  ج(4)

  محمللد بلللن نبللد الملللك الهمداني:تكملللة تلللاريخ 315  ص1990للفنللون المطبعيللة   الجزائللر  
  1961  المكتبللة الكاثوليكيللة بيللروه 2  تحقيللق وتقللديم ألبللره يوسللف كنعللان  ط1الطبللري  ج

 . 82ص
  الهملللداني محملللد بلللن نبلللد المللللك: 110-103  ص ص4المسلللعودي: المصلللدر السلللابق ج(5)

 .82 ص 1المصدر السابق ج
 آدم متللز: الحضللارة اإلسللالمية فللي القللرن الرابللل 395 ص4المسللعودي: المصللدر السللابق ج(6)

محمد نبد الهادي أبلو ريلدة اللدار التونسلية  ترجمة  1الهجري أو نصر النهضة في االسالم  ج
 .249 ص 1986للن ر تونس والمؤسسة للكتاب الجزائر  

  الكتللاب 2  مراجعللة وتعليللق جمانللة مللن العلمللاء  ط6ابللن احثيللر: الكامللل فللي التللاريخ  ج(7)
  محمللود إسللمانيل:الحركاه السللرية فللي االسللالم 255  151  ص ص1967اللبنللاني بيللروه 
 .109،149،161 ص ص1973ار القلم بيروه رؤية نصرية  د

  ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتلدأ والخبلر 254  ص6ابن احثير: المصدر السابق ج (8)
  دار الكتللاب 1فللي أيللام العللرب والعجللم والبربللر ومللن ناصللرهم مللن عوي السلللطان احكبللر  ج

 529اللبناني بيروه)د ه(  ص

  تصللحيح ف مللدوز  مكتبللة المثنللى بغللداد)د 1همللم  جمسللكويه: تجللارب احمللم وتعائللب ال(9)
 .352ه( ص

 .101  ص1محمد بن نبد الملك الهمداني: المصدر السابق ج(10)
التنبيلله واإل للراف  تصللحيح ومراجعللة نبللد هللا إسللمانيل الصللاوي  دار الصللاوي للطبللل (11) 

 .346  ص1938والن ر والتأليف القاهرة  
: أخبار ملوك بني نبيد وسيرتهم   تحقيق جلول أحمد بلدوي أبو نبد هللا محمد الصنهاجي (12)

  احمد محتار العبادي : في تاريخ 32-29  ص ص 1984  المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  
 .168  1978المغرب واحندلس  دار النهضة العربية بيروه   

ين:   احمللد أملل2001-200 ص8  ج298-296  ص ص6ابللن احثيللر: المصللدر السللابق ج(13)
 .61  51  10-9  ص1962 مكتبة النهضة المصرية القاهرة   1  جاإلسالمظهر 
 .284 ص8ابن احثير: المصدر السابق ج(14)
 .427-425  السيوطي:المصدر السابق  ص ص284 ص8ابن احثير: المصدر السابق ج(15)
 25-24 ص ص1  آدم متز:المرجل السابق ج347المسعودي : التنبيه واإل راف...ص (16)

  حسلن 149  ص 1966  مكتبلة المعلارف بيلروه  8 ج1ابن كثيلر : البدايلة والنهايلة  ط(17)
 .63إبراهيم حسن: المرجل السابق ص

 .21  ص1 آدم متز: المرجل السابق ج346المسعودي : التنبيه واإل راف ص (18)
اهر الطلل 121ص 1953  دار الكتللاب اللبنللاني بيللروه 1  جاإلسللالمأحمللد أمللين: ظهللر  (19)

 -تياراته–الميالديين ن أته  13و12الهجريين/ 7و6بونابي :التصوف في الجزائر خالل القرنين 
 .37-36ص ص 2004دورا االجتماني والثقافي والفكري والسياسي  دار الهد  الجزائر 

 .122-121  ص ص1أحمد أمين: المرجل السابق  ج(20)
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 الوسيط لمغرب األوسطبا فقه النوازل وتكريم الشرعية السياسية -9

 

 مقدمة:

النوازل هي الوائعاه والمسائل المستجدة التلي تنلزل بالعلالم الفقيه فيسلتخرج لهلا     
حكمللا  للرنيا ويطلق نليهللا النللوازل والفتللاو  واحجوبللة واححكللام والمسللائل وكلهللا 
مصلللطلحاه تعكلللس مفلللاهيم متقاربلللة وفي بلللالد المغلللرب احوسلللط عكلللر الملللازوني 

ندة نصوص تخص تكريس ال رنية السياسية من خلالل حفلظ احملن  والون ريسي 
 ومحاربللة البللد  ودنم السلللطان العللادل  ومحاربللة السلللطان حهللل البغللي الخللارجين 

 .1نن القانون
أبااااو زكريااااا يحاااار باااان موسااااد باااان عيسااااد باااان يحاااار المغيلاااار المااااازونر -1

 : 2م(1478هـ/883التلمسانر)ت
حملن فلي اللبالد أو ماسلماا أيضلا اللصوصلية  طرح في نوازلله م لكل انعلدام ا       

حيااث ساائل بعااض فقهاااء بالدنااا عاان قااوم عماادوا لمسااجد قااوم أو »فللعكر مانصلله:
أموالهم بغير موجب شرعر ويفتكوا حريمهم افاستعد لهام العماارة  دوارهم ليأفدوا

للرفع عن أنفسهم وحريمهم وأموالهم فكانت فيول الفريقين وتطاردواافغُِلبت الفئاة 
 غية وولت منهزمة فأراد ه الء إتباعهم وقتل منالبا
أماانهم ماان كاارة  قبضااوا عليااه ماانهم أو إتفااا   وساايلة هاال يسااو  علااد  لااا مااع 

الحمد هلل ال يسو  األفا  بالضارب مان وجادو  » فأجاب المازوني: «المدبرين أم ال
 واقفا فر المعركة وال أتباعهم مدبرين والحال ما كر ديانة للدماء وهو م هب ابان
القاسم وقال سحنون يتبعون ولو بلغو برا الغماد ويفير عندهم علاد حاريمهم بعاد 
األول إنمااا يضاارب بعااد وقوعااه الكااافر ويتبااع إ ا أدباار نااص علااد  لااا القرافاار فاار 

 .3«ال فيرة والقواعد وم اعلم
وبعنوان آخر : التعرض للقوافل بالسرئة  وانعلدام احملن فلي اللبالد  عكلر هلعا        
وسئل شيفنا وسيدنا أبو الفضل العقبانر عن موضاع كاان فالياا وهاو فار »و :الفت

قارعة الطريق وكانت القبائل الموالاون لاه يقطعاون فياه علاد المساافرين يجلساون 
فيه للحرابة وأف   فيه ناسا كثيارة ... ثام أن مرابطاا مان مرابطار العارب  لاه جهاد 

                                                 
ملادة نازللة وهلي ال لديدة تنلزل   4401 دار المعارف القلاهرة )د ه( ص 48ابن منظور: لسان العرب  ج   1

م  الجلزء 9/15حركلاه: ملدخل إللى تلاريخ العللوم بلالمغرب المسللم حتلى القلرن  إبراهيمبالقوم وجمعها نلوازل 
 محملللد التمتملللاني 224 ص2000الحديثلللة اللللدار البيضلللاء المغلللرب الثلللاني ال لللرنياه والعقائلللد  دار الر لللاد

  مركلز الدراسلاه 1ئلديما وحلديثا ط اإلسالمياإلدريسي: االجتهاد العرائعي في المعهب المالكي وأثرا في الفقه 
  نطيللة نلدالن: اححكللام 8-7 ص2010واحبحلاو وإحيلاء التللراو الرابطلة المحمديللة للعلملاء الربللاط المغلرب 

 .21-19 ص2011للنوازل السياسية دار اليسر القاهرة ال رنية 
وزارة   مللاحي  تصللحيح محنللد أو إديللر م للنان الللدرر المكنونللة فللي نللوازل مازونللة  دراسللة وتحقيللق ئنللدوز  2

  مجلدين  وينظر بركاه إسمانيل: الدرر المكنونة في نوازل مازونة  2012ال ؤون الدينية واحوئاف الجزائر 
دراسلة وتحقيلق ملن  1م(ج1478هلـ/883موسلى بلن نيسلى بلن يحلي المغيللي الملازوني)هأبو زكريا يحي بن 

مسائل الطهارة إلى مسألة النزا  بين طلبة غرناطة  معكرة مكملة لنيل  لهادة الماجسلتير فلي التلاريخ اإلسلالمي 
ة العللوم الوسيط  تخصص المخطلوط العربلي  إ لراف اللدكتور نبلد العزيلز فيالللي  ئسلم التلاريخ واآلثلار  كليل

 وما بعدها. 01ص 2010-2009اإلنسانية والعلوم االجتمانية  جامعة منتوري ئسنطينة 
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ا المفساادةاوبقطعها دااار وقاادرة ناازل فيااه وعماال فيااه عمااارة كبياارة قدااد قطااع تلاا
الموضع الم كور مأوى للمسافرين والمشاةافهل له  لا ألجل إراحة نفسه أوال لماا 

الحماد هلل إقاماة المارابط بها ا :»فأجلاب «يستحق منهم من إعادتهم إلد ماا تقادم...
الموضع ال   كان قبل سكند ها الء باه ماأوى للمحااربين ومملكاة للمساافرين مان 

ودفع الفساد عن أهل األمان وما أعظم المتوبة فر  لا وماا ها ا  باب إغاثة اللهفان
 .1«إال جهاد عظيم وشر  دائم

وبعنوان ثان: تسللط العلرب وظلمهلم أو غصلب العلرب حملوال النلاس والجلور       
وسائل أيضاا عباد الارحمن الوغليسار عان قاوم مان أهال »في خلراج احرض جلاء: 

ساالم ونوافال فياراتهم لكان األكثار مماا الرباط يكونون فقاراء يعيشاون بدادقات اإل
يأفااااا ون مااااان  لاااااا مااااان أياااااد  الغدااااااب والعااااارب الااااا ين ينتهباااااون أماااااوال 

الحمد هلل ه   دفة منتحلار اسام الربااط وهاو فاال مان معناا  » فأجاب «النام....
وليست ه   دفة من أتقد م وأف  نفساه بالحا ر عان موقا  المحاسابة والسا ال 

أنفقااه وهااو عاااص فاار مفالفتااه   لااا المااال وفيمااا عمااا يحداال لااه ماان أياان أكتسااب
                         وم اهنتااه للغداااب وفاار اإلساارا  فاار األفاا  وال يغطاار ماان هاا   حالتااه الن  لااا 
يزيد  إسرافا وانهماكا فيما هم فيه وقد قال أهل الم هب فيمن يتداين ويتسع ليكون 

 .2«رديئة...غارما فال يعطر ألن اإلعطاء يديمه علد عادته ال
وعكر  أحمد الون ريسلي الجهلاد أفضلل ملن الحلج فلي حلق احندلسليين  حيلو         

سئل ابن ر د نمن لم يحج من أهل احندلس في هعا الوئه) وئه بن ر د(هل الحلج 
 أضل له أو الجهاد؟ وكيف لو حج الفريضة؟

عة وهار فرض الحج ساقط فر زماننا ه ا عن األندلم لعدم االساتطا» فأجاب:     
القاادرة علااد الودااول مااع األماان عاان الاانفم والمااالاوإ ا سااقط الفاارض دااار نفااال 
مكروهااا للضاارر... ولقااد لقياات فاار بااالد المغاارب وأنااا قادااد الحااج ماان المغاارب مااا 
 3«اعتقدت معه أن الحج ساقط عن أهل المغرب بال حارام لماا يركبوناه مان مفااطر

 بسبب غياب احمن.بمعنى إسقاط وجوب أحد أركان اإلسالم وهو الحج 
الحاج سااقط عناد تحقاق أفطاار الطرياقا »وأضاف  أحمد الون ريسي بعنوان:      

وأجاب األستا  أبو بكر الطرطوشر بأنه حرام علد أهل المغاربا فمان فااطر وحاج 
فقااد سااقط فرضااها ولكنااه اثاام بمااا ارتكااب ماان الغااررا وقااال القاضاار أبااو بكاار باان 

اقط عن أهل المغارب وهاو يساافر مان قطار العربرا والعجب ممن يقول أن الحج س
إلد قطر ويفر  البحار ويقطع المفار  فار مقاداد دينياة ودنيوياةا والحاال واحاد 
فر الفو  واألمن والحالل والحرام وإنفا  المال وإعطائه فر الطريق وغير  لمان 

 ال يرضداوفر نوازل ابن الحاج :افتد أبو عمران أبو بكر بن عبد الرحمن
                                                 

 .102-100 صالمصدر نفسه 1
  76   ص 2 واهتم المازوني بقضلية ضلرورة حفلظ املن اللبالد فلي نلدة صلفحاه ملج76 صالمصدر نفسه 2

99  101 103-109 309-310 
المعيللار المعللرب والجللامل المغللرب نللن فتللاوي أهللل إفريقيللة واحنللدلس والمغللرب  خرجلله  الون ريسللي أحمللد: 3

  ن للر وزارة احوئللاف وال للؤون اإلسللالمية للمملكللة 01جمانللة مللن الفقهللاء بإ للراف الللدكتور محمللد حجللي  ج
  وينظلللر ابلللن ر لللد ابلللن الوليلللد 432م  ص1981هلللـ/1401المغربيلللة  دار الغلللرب اإلسلللالمي بيلللروه لبنلللان

  3 تحقيلق سلعيد أنلراب  ج2بي: البيان والتحصيل وال رح والتوجيه والتعليلل فلي مسلائل المسلتخرجة جالقرط
 حول الجهاد ومحاربة المرتدين و المحاربين. 1988  تحقيق أحمد الحبابي  دار الغرب اإلسالمي بيروه 16ج
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حيلو تقلدم الفتلاو  المعارضلة  1«ض الحج عن أهل األنادلم مناد زماانبسقوط فر 

 والفتاو  المؤيدة.
ومما سبق يتضح أن  أحمد الون ريسي حتى يؤكلد صلحة فتلواا عكلر فتلاو  نلدة     

نلماء إبن ر د  أبو بكر الطرطو ي  نوازل ابلن الحلاج و أبلو نملران أبلو بكلر بلن 
 وهللو مللا يسللمى أهللل الحللل والعقللد مللن نبللد الللرحمن  والقاضللي أبللو بكللر بللن العربي

 .2العلماء
وفلي ئضلية محاربللة البلد  تحله ننللوان: صلدور احملر السلللطاني بمنلل بدنللة        

وتقيااد بااة ن األماار العلاار بمقتضااد األماار العلاار الم يااد »خطيللب السارية مانصلله: 
 الكريم المولو  السلطانر المحمد  المندور باهلل الندر  أدام م عاالء ا وندار
لواء ايعتمد بحول م تعاالد وقوتاه القاضار بمديناة بلا  حرساها ما والفطيباان 
بمسااجدها األعظاام والقائااد والااوزراء بهااا وداال م عزتهماوولاار رفعتهماعلااد أن 
يكون الوقاو  فار قضاية فطياب الساارية عنادما دادرت الفتاوى العلمياة مان أهال 

ن البادل المحدثاة التار ال ينبغار العلم بالحضرةا وال سبيل أن يعتدى حدهااإ  هر ما
اقرارها وال السمح فيهاافمن وق  علد ه ا األمر الكريم فليعمل بمقتضا ا وليمض 
ماااااا امضاااااا ا وكتاااااب فااااار الثاااااانر والعشااااارين لمحااااارم عاااااام ثمانياااااة وفمساااااين 

 .3«وثمانمائة...
ومما سبق يتضح أمران وضوح الفتو  مل نص السؤال  وثانيهلا االنتملاد نللى      

دة نلماء التي أسماها الفتلو  العلميلة ملن أهلل العللم بالحضلرة  ملل توضليح  فتو  ن
تنفيللع الفتللو  دون تللردد  أو منائ للة مللن اجللل القضللاء نلللى البدنللة المحدثللة سللنة 

م التللي إعا  تركلله كثللره البللد  وفللتن المجتمللل وضللانه هيبللة دولللة 1454هللـ/858
 ي بدنة.اإلسالم   حتى ولو ظاهرها طيب مثل بدنة  مدينة بلش فه

 م(:1508هـ/914أحمد بن يحر الونشريسر)ت -2
جاء تحه ننوان حكم ال ر  فيمن نبع بيعة اإلمام  وسلئل فقهلاء احنلدلس بملا         
ساايد  رضاار م عاانكم وأدام النفااع بكااما جااوابكم فاار عدااابة ماان قااواد » نصلله:

طاعتاه األندلم وفرسانها نبا وا بيعاة موالناا أبار الحسان ندار  م وفرجاوا عان 

                                                 
  433 ص01الون ريسي أحمد:المصدر نفسه ج 1
 .124-113نطية ندالن:المرجل السابق ص 2
  حيو جاء فلي احول: ننلوان بدنلة خطيلب السلارية 278-276 ص01الون ريسي أحمد:المصدر السابق ج 3

بمدينلة بلللش وأضللاف فللي أول السللطر وسلئل السرئسللطي نمللا يفعللله أهللل مدينلة بلللش بجللامل الخطبللة مللن داخللل 
لتفريلق احجلزاء القرآنيلة  سورها  وعلك انه إعا صعد الخطيب نلى المنبر و ر  المؤعن في اآلعان ئلام المتلولي

فيقف بجانب المنبر خطيبا فيقول: نباد هللا  ثلم ينلبههم نللى فضلل عللك اليوم وبملا ثبله فلي عللك نلن رسلول هللا 
صلى هللا نليه وسلم من أن فيه سانة الدناء فيها مجاب  ثم يحضهم نلى اللدناء ويلرغبهم  فيله ثم يلدنو حميلر 

م الدناء بأن يقول وآخر دنوانا أن الحمد   رب العالمين هل هعا أمر سائي المسلمين ثم للمسلمين أجمعين   يخت
يثاب فانله لما فيه من التعريف بفضل علك اليوم والترغيب في اللدناء واالبتهلال إللى هللا نزوجلل؟ أو يقلال انله 

نلللى علللك  بدنللة فيجللب االمتنللا  منلله واإلنكللار نلللى فانللله؟ وإعا كللان كللعلك فمللا يكللون فللي الحللبس الللعي حللبس
الوظيف؟ فأجاب الجواب نن السؤال فوئه إن ماعكر فيه لم ينقل نن السلف الصالح مثله وال نهد فيهم فعله ولو 
كان النقل  وئد ئرر الفقهاء أحكام يوم الجمعة ئبل الخطبة وبعدها فلم يلعكروا عللك  فهلوا إعن داخلل تحله نملوم 

 فإن كل محدثة بدنة وكل بدنة ضاللة. ئوله صلى هللا نليه وسلم: وإياكم ومحدثاه احمور
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وقاااموا باادعوة ابنااه ودعااوا النااام إلااد بيعتااها وطاااوعهم علااد  لااا ماان شاااء م 
تعالدا إلد أن وقعت كائنة اللسانة وفقد فيها جملة منهما وأسر األمير وانجلاد مان 
اار  ما مستنداارين بااها  ساالم ماانهم عاان الحضاارة فلجااأوا إلااد داااحب قشااتالة دمب

التزموهاا إلياها ووعادهم بتساريح ومعتدمين بحبل جوار ا فواطا و  علاد شاروط 
األمير الم كور للفروج به ألرض المسالمينا وعقاد لاه دالحا علاد ماطاال لاه مان 
البالدا وإلففاء بما هو قدد الكاافر قدامه م فار ها ا الا   فعال فلكام الفضال فار 
الجواب عن فعلهماأوال هل كان له متمسا من الشرل أو إنما كان بمحاض عدايان 

 1»وج عن طاعة م وطاعة رسوله؟م تعالد  وفر
وإن قدر م بفروجهم من أرض الندارى مدرين علاد ماا » وأضاف بقوله:      

كااانوا عليااه ماان التعدااب علااد الفتنااة والفااال ا فهاال يجاال ألحااد ماان المساالمين 
مساعدتهم علد  لا واألف  معهم فيه؟ وهل يحال ألهال مديناة مان المادن أو حدان 

وما حكم م فيمن اواهم وأعاانهما واناتظم فار ساننهم أو من الحدون أن يأويهم؟ 
مال بقلبه أو قوله أو فعله إليهم؟بينوا لنا  لا بيانا شافيا ليستضاء بنور ا ويهتاد  
بهديها وم يبقر بركتكما ويعلر فر أعالم العلماء درجتكما والساالم الكاريم علايكم 

 .2«ورحمة م وبركاته
 فأجابوا: بما نصه:       
الفطيب أبو عباد م محماد الحا اما واألساتا  الشايخ الحااج أباو جعفار أحماد بان » 

عبد الجليلا واألستا  أبو عبد م محمد بان فاتحا والقاضار أباو عباد م محماد بان 
عبد البر بسم م الرحمان الرحيم ودلد م علد سيدنا محمد واله. دادرت الفتياا 

الماهداة األناما ومداابيح الظاالما بالحضارة العلياة من السادات العلماءا الجلة األع
غرناطة حرساها ما علاد السا ال فوقاها وهام: السايد البركاة المفتار أباو عباد م 
الموا اوالسيد قاضر الجماعة أبو عبد م محمد ابان األزر ا والسايد المفتار أباو 

ةا والسااايد الحسااان علااار بااان داوودا والسااايد المفتااار أباااو عباااد م محماااد الجعدالااا
الفطيب أبو عبد م محمد الففارا والسيد الشيخ الحاج أبو الحسن علر القلداد  
والساايد الشاايخ أبااو حامااد باان الحساانا والساايد القاضاار أبااو عبااد م محمااد باان 
سرحونةا والسيد الفطيب أبو عبد م محمد المشدالرا والسيد الفطياب أباو محماد 

سااتا  أبااو جعفاار محمااد البقناارا أبقااد م بااركتهما عبااد م الزليجاارا والساايد ا واأل
 «.وحفظ فر درجة األعالم رتبهم

بااأن فلااع القااوم المساا ول عاانهما لبيعااة موالنااا أباار الحساان »وأضللاف أيضللا:     
ندرة ما وقيامهم بادعوة ابناها لايم لاه متمساا مان ديان ما وإنماا هاو محاض 

د م عليااه وساالم لمااا عداايانا وفااروج عاان طاعااة م وطاعااة رسااول م داال
ارتكبو  ب لا من وجو  المفاسد التر ال يرضد م بهاا مان شاق عداا اإلساالم فار 
هاا ا الااوطن الغرياابا وتفريااق أماار  بعاادما كااان مجتمعاااا وإيقاااد نااار الفتنااةا وإلقاااء 
العاداوة والبغضااء بسااببها فار قلاوب المساالمينا وإفسااد  ات الباين التاار قاال فيهااا 

إنماا هار الحالقاةا ماع ماا فار  لاا مان تاوهين  علياه وسالم: رسول م دلد م
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المسالمين وإطمااال العاادو الكااافر فاار استيدااال بيضااتهما واسااتباحة حااريمهما وكاال 
 لا محرم بكتاب ما وسنة رسوله دلد م عليه وسلما وإجمال العلماء إلد غير 

 .1« لا من وجو  المعاطب التر ال تففد
الصريح نن الحلروج نلن الحلاكم لملا فيله ملن فتنلة ن لر وهعا نص يوضح النهي    

اححقاد مما يلؤدي إللى اضلعاف المسللمين وملن ثملة اطملا  للعلدو فلي القضلاء نللى 
المسلللمين   ويؤكللد فللي نللص الفتللو  أن هللعا محللرم بكتللاب هللا وسللنة رسللوله محمللد 
ل صلى هللا نليه وسللم وإجملا  العلملاء  وبالفعلل ملن جعفلر الصلادق حتلى اآلن يجمل

 .2العلماء نلى أن سلطان جائر غير من ئتنة تدوم
وإن ركونهم إلد الكفاار واستنداارهم بهاما ال »وجاء في نص جواب الفتو :       

يَااا أَيَُهااا الاا ين امنااوا ال تتفاا وا :يففااد أنهاام دافلااون بااه فاار وعيااد قااول م تعااالد
ه مانهم إن م اليهود والندارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتاولهم مانكم فةنا

ومان يفعلاه مانكم فقاد  :وئلال سلبحانه فلي اآليلة احخلر   ال يهد  القوم الظاالمين

 . »3ضل سواء السبيل
وإن تجيد بيعتهم لألمير المأسوراإدارار علاد ماا :»وأخير استكمله الفتو          

 كاار ماان المعاداار والمحرماااتا وتأكيااد لمااا ارتكبااو  ماان الجاارائم والساايئات فماان 
هم أو أعانهم بقول أو فعلا فهاو معاين علاد معداية م تعاالدا ومفاال  لسانة اوا

رسااولها وماان هااوى فعلهاام أو أحااب ظهااورهما فقااد أحااب أن يعدااد م فاار أرضااه 
باأعظم العدايانا هاا ا ماا داماوا مداارين علاد فعلهااما فاةن تاابوا ورجعااوا عماا هاام 

:  الن م تعالد يقاول عليه من الشقا  والفال  ا فالواجب علد المسلمين قبولهما

فمن تاب من بعد ظلمه وأدلح فةن م يتوب عليه »4 . 
نسااأل م أن يلهمناااا رشاادناا وأن يقيناااا شاار نفوساااناا وأن »وختملله بقولللله:       

يدلح  ات بيننا إنه ولر  لا والقادر علياها ومان أشاهد  الساادات الما كورين فياه 
ال المنباه علياها وأنهاام قاائلون بااها بماا ساطر وكتااب عانهم مان الجااواب علاد الساا 

ودادر عانهما وال ففااء بمعارفتهم وهام بحاال كماا اإلشاهاد قياد با لا شاهادته فار 
أواسااط شااهر رمضااان المعظااما عااام ثمانيااة وثمااانين وثمانمائااة عرفنااا م فياار ا 
محمااد باان ...شااهد ومحمااد باان علاار باان ... شااهدا أعلاام بثبوتااه محمااد باان علاار 

 .5«كان له انتهداألدبحر وقفه م و
 ئيلل تمجيد أبر فاارم عباد العزياز الحفدار ملاا افريقياةوجاء تحه ننوان:       

القرون كلها اسلتقريتها بالنسلبة إللى ملوكهلا ونلمائهلا فلي كلل ئطلر ال يخللو أول كلل 
ئرن من بركة في العلماء أو في الملوك لما أجلر  هللا العلادة أن كلل ئلرن فيله خيلر  

د  اهدنا من علك رأس القرن التاسل من هللا نللى أهلل افريقيلة وخيرا يغلب  را  وئ

                                                 
 . 150-149 ص ص11الون ريسي أحمد: المصدر نفسه ج1
 ابلللللن تيميلللللة: السياسلللللة ال لللللرنية فلللللي إصلللللالح الرانلللللي والرنية المؤسسلللللة الوطنيلللللة للفنلللللون المطبعيلللللة  2

 .613-595وما بعدها نطية ندالن:المرجل السابق ص 49 ص1990الجزائر
  سورة الممتحنة 51  ينظر نلى التوالي سورة المائدة اآلية 150 ص 11الون ريسي أحمد: المصدر نفسه ج 3

 .01اآلية 
 .39  ينظر سورة المائدة اآلية 150 ص 11الون ريسي أحمد: المصدر نفسه ج 4
 .150 ص 11صدر نفسه جالون ريسي أحمد: الم5
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بأمير المؤمنين المتوكل نلى هللا القائم بأمر هللا المجاهد في سبيل هللا أبي فلارس نبلد 
العزيز بن الخليفة أمير المؤمنين أبي العباس بلن احملراء الرا لدين الحفصليين فقطل 

نزلللوا بالمهديللة وجاهللدهم فللي هللا حللق  هللا بلله أهللل الخللالف  كمللا ئاتللل الكفللار حللين
الجهلللاد  وملللزق جمعهلللم و لللردهم فلللي الصلللحاري واللللبالد  وأخلللع  أملللوالهم وسلللبى 
دراريهم وألجأهم إللى  أ لر البقلا   وئطلل كثيلرا ملن المكائلد والمكلوس  وئهلر أهلل 

 .1ال ر والبغي
 وأحي دوللة الموحلدين والحفصليين بعلد أن كلاده تلدرس وغلبهلا أهلل الخلالف      

وا للتهر ندللله وسلليرته فللي أئطللار احرض  وصللار للله أوفللر نصلليب فللي الحللرمين 
ال ريفين في إئليم الحجاز  وعكر وفخر الدناء في الدناء لله فلي تللك البقلا   ولحقله 
أ للرف ال للرفاء بإفريقيللة القللاطنين بللعلك اإلئللليم وأهللدوا للله مللن خللواص الكعبللة مثللل 

ريفة وغيللر علللك  فجللزاا هللا نللن مفتاحهللا وبعللض خاصللة لباسللها ولبللاس التربللة ال لل
المسلمين واإلسالم خيرا  وأحياء للمسلمين بخير  وختم له بال هادة بعد نمر طويلل  

المهتللدين  فالحمللد   نلللى هللعا النعمللة ابتللداء ودومللا وال للكر    مللةئاحوجعللله مللن 
 .2انتهى
نطيني وبالفعل أجمل معظم المؤرخين نلى نظمة هلعا السللطان الحفصلي القسل       

 و هللللو أبللللو فللللارس نبللللد العزيللللز بللللن السلللللطان أبللللي العبللللاس المولللللد واحصللللل
م( القسللنطيني المولللد والللدار أيضللا   حكللم  أبللو 1394-1370هللـ/ 797ـلل772أحمللد)

م( العي  بلغه الدولة الحفصية أوج ئوتها  1434-1394هـ/ 837ـ796فارس مابين )
رة نقللد الدولللة فللي نهللدا  حيللو وصللفه المللؤر  حسللن حسللني نبللد الوهللاب هللو د

الحفصلللية  افتلللتح نهلللدا بإخضلللا  النلللواحي النائيلللة كالجريلللد و ئلللابس  وطلللرابلس  
وبسلكرة  وكسللر  للوكة احنلراب خاصللة بنللي سللليم واسلتطا  هللزيمتهم وبنللي مللرين 
المتعاونين معهم  وابن نمه احمير أبا نبد هللا محمد بلن أبلي زكريلاء واسلتولى نللى 

م (حتللى طلللب بنللو مللرين السلللم   1409هللـ/812تلمسللان وحاصللر مدينللة فللاس سللنة) 
فقبل أبو فارس  ثّم رجل إلى تونس ولحقته فلي الطريلق بيعلة أهلل المغلرب احئصلى 
وكعلك أهل بالد احندلس وبعلك صار  مال إفريقيا كله تحه طانته وبقى أبو فارس 

 .3م(1434هـ/837منصورا إلى أن فاجأته الوفاة سنة ) 

                                                 
 .10 ص10الون ريسي أحمد:المصدر نفسه ج1
الفارسللية فللي مبللاديء الدولللة  ينظللر ابللن ئنفللع القسللنطيني: 11-10 ص10الون ريسللي أحمد:المصللدر نفسلله ج2

  ابلن ال لما  : احدللة النورانيلة فلي مفلاخر 1968الحفصية  ن ر محملد ال لاعلي  نبلد المجيلد التركلي  تلونس 
  1984ة  تحقيللق وتقللديم الطللاهر بللن محمللد العموري الللدار العربيللة للكتللاب تللونس   طللرابلس الدولللة الحفصللي

 .1966تونس ةالعتيقالزرك ي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية تحقيق وتعليق محمد ماضور  المكتبة 
 وأللف ابلن  131-114 الزرك لي: المصلدر السلابق ص ص112-108ابن ال ما  : المصدر السابق ص   3

ئنفع القسنطيني كتاب خاص نن الدولة الحفصية ئدمه هدية لهعا السلطان لعلك سماا  الفارسية في مباديء الدولة 
بلن أبلي الضلياف:إتحاف أهلل الزملان  أحملد 1968الحفصية  ن ر محمد ال اعلي  نبلد المجيلد التركلي  تلونس 

حسلن حسلني   233ـ230هـ ص1321   تحقيق لجنة من احساتعة  تونس1بأخبار ملوك تونس ونهد احمان ج
نبد الوهاب: خالصة تلاريخ تلونس  طبعلة جديلدة مزيلدة ومنقحلة  تقلديم وتحقيلق حملادي السلاحلي دار الجنلوب 

بللن نامر:الدولللة الحفصللية صللفحه خالللدة مللن تاريخنللا المجيللد دار الكتللب  أحمللد  99 ص2001تللونسللن للر 
من القرن العا ر إلى الرابلل   اريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد هللا: ت 54ـ53 ص ص1974ال رئية تونس 

نبلد هللا حملادي: دراسلاه  فلي احدب المغربلي   334 ص1981 المؤسسة الوطنية للكتلاب الجزائلر 2 جن ر
 .98ـ95   94ـ92 ص ص1986القديم دار البعو للطانة والن ر ئسنطينة الجزائر
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قتااال المغياارين وقطااال الطاار  ماان عاارب المغاارب فتااوى فاار وجللاء بعنللوان:      
  وسللئل اإلمللام أبللو نبللد هللا بللن نرفللة رحملله هللا نللن م1396هااـ/796األوسااط ساانة 

ئضية ئتال ئبائل بني هلالل سلعيد وريلاح وسلويد وبنلي نلامر أمراء نلرب المغلرب 
احوسللط  سللنة سلله وتسللعين وسللبعماية وكان السللائل للله الفقيلله أبللو العبللاس أحمللد 

 .1بالمريض فكتب إليه بما نصه بعد إختصار بعض ألفاظهالمعروف 
فكاان جاواب سايدنا امتاع م بكام) بان عرفاة( عان :»أحمد الون ريسي  وأضاف    

جماعاة فار مغربنااا مان العاربا تبلاغ مااا باين فارساها وراجلهاا قاادر »مساألة وهار 
 عشاارة اال  أوتزيااداليم لهاام إال الغاااراتا وقطااع الطرقااات علااد المساكيناوساافا
دمائهماوانتهاااب أمااوالهم بغياار حااق ويأفاا ون حاارم اإلسااالم أبكااارا وثيباااا قهاارا 
وغلبةاه ا دأب سلفهم وفلفهمامع أن أحكام السلطان أو نائباه ال تناالهم بال ضاع  
عن مقاومتهما فضال عن ردعهما بل إنما ياداريهم باألعطياة واإلنعااما بابعض باالد 

طنة عان النظار فار حياتهاا وفدال رعيتها وندب عمالهم فيهااا وقطاع عماال السال
أحكامهااثم هم مع  لا ال تأمن الرفا  من جانبهم ندابوا الغاارات علاد ها   الابالد 

الطرقاااتا وطلبااوا علااد قطااع رقاااب  التاار نحاان بهاااا وقاااتلوا ماان عاااجلو ا وقطعااوا
المساكينا واف  أموالهم وسبر حاريمهما فأمرنااهم بقتاالهما ودارحنا بأناه جهاادا 

ا فر المدونة فاجتمع النام علد قتالهما فهزمهم ما وقتل منهم فلاق لما قاله مال
 .2 كثير
ورغللم أن ئضللية ئتللال اللصللوص وئللاطعي الطللرق وبالللعاه احنللراب أثللاره      

فاأنكر  لاا عليناا بعاض » انتراض بعلض أهلل العللم حيلو عكلر أحملد الون ريسلي:
عليهم بندوص أهل الم هب المنتمين للعلم به   البالدابل كلهم فيقول افأستظهرنا 

كنص المدونةا وما فر افر الجهاد للجالباوبقاول البااجر بقتال اللداوص إ ا أتاوا 
للقتالا وطلبوا ماال يجب أن يعطو ا وأن مالكا وابن القاسام وأشاهب قاالوا جهاادهم 

فر أعاراب  جهادا وروى أشعب عنه أنه أفضل الجهاد وأعظمه أجراا وبقول مالا 
دهم أحااب إلاار ماان جهاااد الروم...ويتبعااون  ويقتلااون ماادبرين قطعااوا الطريااق جهااا

 3«ومقبلينا وليم هروبهم توبة كما قال سحنون
ثم يعكر أحمد الون ريسي جواب الفقيه القاضلي اإلملام أبلو مهلدي سليدي نيسلى      

الحماد هللاحفاظ م كماالكم وأدام »بن أحمد بن محملد الغبرينلي رحمله هللا بملا نصله:
داااال إلاااار وداااال ارتقاءكماوضاااااع  بالمزيااااد حاااارمتكم اكتااااابكم نعمتااااه عليكماو

األثيراالمضاامن للساا ال عاان قضااية أعااراب تبلااغ جمااوعهم عشاارة اال احاارفتهم 
الحراباااااااةا وعليهاااااااا نشاااااااأوا فلفاااااااا عااااااان سل ايسااااااافكون الااااااادماءاويقطعون 

                                                                                                                                            

Attalla Dhina, les états de l'occident musulman, aux xiii,xiv,xv 
siecle,institutions gouvernementales et administratives,OPU,ENAL,Alger 

1984,pp38-39 
 . 156-153 ص 06الون ريسي أحمد:المصدر السابق ج1
  والظاهر نقال نن المازوني نفلس نلص النازللة ملن 156-153 ص 06الون ريسي أحمد:المصدر السابق ج 2

  وينظلللر ماللللك بلللن أنلللس: المدونلللة 311-309 ص182- 180ازل مازونلللة  ورئلللة اللللدرر المكنونلللة فلللي نلللو
 .1994 دار الكتب العلمية بيروه لبنان2-1الكبر  ج

  دراسلة 2-1 ينظر ابن الجلالب نبلد هللا: التفريلل ج156-153 ص 06الون ريسي أحمد:المصدر السابق ج 3
 .1987بنان وتحقيق حسين بن سالم الدهماني دار الغرب اإلسالمي بيروه ل
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الطريقاوينتداابون للغاااراتا ويفيفااون البالداويأفاا ون النساااء بااالقهر والغلبااةا 
لسلطنة...وأنكم أفتياتم بجهاادهم وقتاالهم وقاتلهما اتبااعهم مادبرينا التنالهم أحكام ا

واإلجهااااز إلاااد جريحهماواساااتباحة أموالهماواساااتظهرت بنداااوص المااا هب التااار 
 . 1«غليها أشرتما و كرتم أن بعض من هناا أو كلهم فالفكم فر  لا

وأضلللاف أبلللو مهلللدي سللليدي نيسلللى الغبرينلللي بقولللله:وطلبتم ملللا ننلللدي فلللي        
جميع ماأفتيتم به فر القضية حق ودوابا ال يحل لمسلم مفالفتها »:ية.فأئولالقض

وإنكار من انكر  لاا مان بعاض قولاه دالد م علياه وسالم:إن م ال يقابض العلام 
ينتزعه انتزاعا من الناماولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتد إ ا لم يتارا عالماا 

ياار علااام فضاالوا وأضااالوا ا وجهااااد اتفاا  الناااام ر وسااا جهااااال فساائلوا فاااأفتوا بغ
الم كورين ورجحانيتها وثوابها كأنه من المعلوم بالضرورة من الديناإال أن يكاون 
هاا ا المنكاار ال يعلاام ماان  أودااا  األعااراب ما كراوكاا لا اتباااعهم واإلجهاااز علااد 
جريحهم اال يفتل  فيه...وقد اجمع الدحابة رضر م عنهم علد قتال أهال البغار 

أي  2«األمهاات                بيانهم فار  لاا علاد تفدايل معلاوم فار من غير فال
فللي أمهللاه كتللب المللعهب المللالكي وغيللرا مللن المللعاهب اإلسللالمية  وأهللل البغللي هللم 

 الخارجون نن القانون وال ر .
والواضح أن هعا الفتاوي المالكية كانه  ائكة وصعبة التطبيق نلى كل حرابلي      

ونلدم تحلرك فقهلاء المغلرب احوسلط نحلو تسلهيل  لروط  ئاطل طريق يريلد التوبلة 
التوبللة أو تكييفهللا وفقللا للظللروف االجتمانيللة واالئتصللادية  وبالتللالي ئلللص فللي نللدد 
المرابطين التائبين وجعل الناس فلي البلوادي يهرنلون إللى الملرابط الم لعوع فسلاند 

ص المختلفلة علك نلى انت ار فكلرة مواجهلة الظلملة والمفسلدين بأ لكال اللعكر واللرئ
كبديل لن اط المرابط التائب العي كان تجريدا من المال المغصوب يضعه فلي ضليق 
من أمرا وهو لم يتعلود نللى الكسلب الحلالل وربملا للم يكلن يلدرك طلرق ممارسلته  

 .3وفي الجانب العسكري ئتال ئطا  الطرق واللصوص من أبناء جلدته
 فاتمة:  
في بالد المغرب احوسط خلالل القلرن التاسلل  صفوة القول أن السلطان أو الحاكم    

والعا ر ننلد الملازوني وننلد الون ريسلي فلي نهلد اللدولتين الحفصلية والزيانيلة لله 
الحق في محاربة البد  وحفظ احمن ضد اللصوص واحنراب ومحاربلة أهلل البغلي 

 ب الردة.وحر عكما حاربهم صحابة رسول هللا صلى هللا نليه وسلم من
ن هعا الفتلاوي أو النلوازل السياسلية لتكلريس الم لرونية السياسلية اجملل والمهم أ   

نليها العلماء احولين والمتأخرين وباالنتماد نلى أمهاه المصادر الفقهية سلواء فلي 

                                                 
  والظاهر نقال نن المازوني نفلس نلص النازللة ملن 156-155 ص 06الون ريسي أحمد:المصدر السابق ج 1

 .311-309الدرر المكنونة في نوازل مازونة ص
 .156-155 ص 06الون ريسي أحمد:المصدر السابق ج 2
عجم والبربر ومن ناصرهم من عوي بن خلدون نبد الرحمن: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب وال  3

 محملد حسلن: المدينلة والباديلة بافريقيلة فلي 154 ص 1983  دار الكتاب اللبنلاني بيلروه 6السلطان احكبر ج
  الطللللاهر 663 ص1999  من للللوراه كليللللة العلللللوم اإلنسللللانية واالجتمانيللللة تللللونس  2العهللللد الحفصللللي ج

 الجمعيلة الخلدونيلة  09والرباط المجللة الخلدونيلة نلددبونابي:حركة المرابطين السنة في اللزاب بلين التصلوف 
 .73-72 ص2011لألبحاو والدراساه التاريخية بسكرة الجزائر
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الم لللرق أو المغلللرب  وتفلللرده هلللعا النلللوازل  فلللي المغلللرب احوسلللط فلللي تكلللريس 
 لحاكم ولو كان متغلبا.الم رونية السياسية فقط دون أي نص يدنو للخروج نن ا

 
وتبقلللى نلللوازل بلللن زاغلللو المغلللراوي التلمسلللاني  ونلللوازل إبلللراهيم بلللن اإلملللام    

التلمسللاني  ونللوازل نبللد الكللريم الفكللون القسللنطيني وفتاوي نبللد الللرحمن بللن أحمللد 
الوغليسلي البجللائي  وفتللاو  الجللالب التلمسلاني التلمسللاني محمللد المغيلي وأحمللد بللن 

اني  وفتللاوي ابللن مللرزوق الحفيللع و فتللاوي محمللد بللن أبللي محمللد بللن زكللري التلمسلل
القاسم الم دالي  بعضها مفقود و منهم ملن نقلل نلنهم الملازوني والون ريسلي  وملل 

 علك الزاله دراستها ضرورية.
فنوازل بالد المغرب ناملة ونلوازل المغلرب احوسلط)الجزائر( خاصلة مازالله      

كاديميلة فلي ال لريعة والفقله  نللى سلبيل غير معروفة حتى فلي رسلائل اللدكتوراا اح
المثال ال الحصر رسالة دكتوراا بعنوان اححكام ال رنية للنوازل السياسية التي نلال 
بهللا نطيللة نللدالن  درجللة الللدكتوراا فللي الفقلله بمرتبللة ال للرف احولللى مللن الجامعللة 

فلي ملن أي مصلدر مغلاربي خالية فلي ببليوغرافيتهلا  2008احمريكية المفتوحة سنة 
 النوازل!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فاتمة:    
 في نهاية هعا الدراساه يمكن استخالص مايلي: 

أن الطب والصليدلة كلان متطلور جلدا فلي مدينلة ئلعلة بنلي حملاد خلالل القلرنين -    
الخللامس والسللادس الهجللريين الموافللق للقللرنين الحللادي ن للر والثللاني ن للر  رغللم 

وسللط )الجزائر(فللي هللعا المجللال  ويبقللى إهملال كثيللر مللن المراجللل لللدور المغلرب اح
القول أن الفوليون الحرانلي هلو نلو  ملن النباتلاه الطبيلة  يسلمى الجعلدة ) التركيلوم 

ننلد  ديسلقوريدوس واحنطلاكي وابلن البيطلار وابلن (  teucrium poliumبوليلوم /
ي و نبلد القلادر حليملسينا  ابن الخير اال لبيلي والمللك المظفلر  الغسلاني التركملاني 
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صلنانة دواء متطلور منله لمعالجلة سلموم ون اب المسيلة  السيد مزنلاش ملن أجلل 
العقارب التي تفتك سنويا بمئاه الناس في الجزائر فقط  وبالتالي إنقاع آالف احرواح 

 سنويا.
يعد االحتفال بالمولد النبوي ال ريف  من احنياد التي يحتفل بها المسلمون سلواء -   
و غيرا  العزفيين حكام سبتة أو المرينيين ثم الحفصيين  وأصلبح العهد الفاطمي أ عمن

رمز التدين  وفي منطقة تلمسان بدأ االحتفال بالمولد مند نهد أبو حمو موسى الثلاني 
م  مللن أجللل تللعكير النللاس بمنائللب النبللي محمللد صلللى هللا نليلله 1359هللـ/760سللنة

واجللب فهللو واجللب  وسلللم وجمل وتوحيللد المسلللمين نلللى محبللة رسللولهم فمللا حقللق ال
ورغللم انتللراض بعللض الفقهللاء نلللى االحتفللال لكونلله بدنللة وتقليللد للنصللار  فللي 
االحتفلللال بعيلللد مللليالد المسللليح  واللللبعض اآلخلللر أنتلللرض نللللى طريقلللة االحتفلللال 

 اإلسراف وال مو  ...
وسواء نلى المستو  الرسمي أو المستو  ال عبي مناسلبة الموللد النبلوي كلل سلنة   

ر ربيللل احول مناسللبة للفللرح والتوسللعة نلللى النللاس بالمللأكواله فللي يللوم الثللاني ن لل
والحلوياه التضامن مل الفقراء والمحتاجين   فهو يلوم رحملة كملا كلان النبلي محملد 

 صلى هللا نليه وسلم رحمة للعالمين.
 
أن النصلللللر ال يسللللللتورد وال ي للللللتر  والجهللللللاد فلللللرض نللللللين نلللللللى أهللللللل  -   

للنصلار  منلد تأسيسلها نللى يلد بنلي اححملر مملكلة نميللة كانله المنطقة وغرناطة 
أكلله يلوم أكلل الثلور  القلول ساهمه في سقوط ملدن كثيلرة فلي احنلدلس فحلق نليهلا

 احبيض وبالتالي كانه غرناطة خطة البتال  النصار  لألندلس.
والمفارئة الفرق بين الفلتح العربلي اإلسلالمي لألنلدلس دون ئتلل للنسلاء واحطفلال    

ر إال بعللد رفللض اإلسللالم وحكملله بينما إبللادة المسلليحيون المسلللمين وال ئطللل لأل للجا
 (.Reconquestaباسم إنادة الفتح ) م1492إبادة تامة سنة 

غير منفصلة نن صندوق السلطان مصاريف الحفصية أن الخزانة العامة -    
الصراناه السياسية كثيرة  مصاريف الحروب من خسائر ضخمة بينما المصاريف 

ونفس ال يء االهتمام بالصنانة ضعيف  تموين وتسليح الجيش ضعيفة المتعلقة ب
بدليل ضعف احسطول الحربي والتجاري مما جعل الحفصيين يلجؤون إلى كراء 
السفن احجنبية للتجارة وحتى نقل الحجاج  مصاريف القضاة زهيدة ومصاريف 

 الجوانب االجتمانية والثقافية ال تتعد  لفتاه كرم إلرضاء الناس.
هامة مثل بجاية وئسنطينة وئلعة بني مدن أن منطقة سطيف رغم وئونها ئرب  -  

جلبه انتباا الرحالة والجغرافيين المسلمين خالل العصر الوسيط من    حماد
اليعقوبي في القرن الثالو الهجري إلى الوزان في القرن العا ر  و مل وصفهم لها 

مانية في غاية الدئة مثل الثراء وعكر جوانب ائتصادية واجت ضبط االسم لفظا 
 موجودة حتى اآلن. االئتصادي وكثرة السكان مازاله هعا الخصائص

البريللد مللن أهللم المؤسسللاه اإلداريللة فللي اإلسللالم   وبطريقللة طرديللة كلمللا زاد -    
العباسلليين  دتطللور الدولللة العربيللة اإلسللالمية زاد دور البريللد فللي حفللظ احمللن ننلل
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  فضلال نلن وفي بالد المغرب اإلسالمي أيضا ننلد الزيلانيين والفاطميين والمماليك 
 دورا الظاهري إيصال احماناه إلى أهلها رسائل وطرود.

أن منطقة سكيكدة بمدنها الثالو سكيكدة وستورة والقل عاه احصل الفينيقي -    
الكنعاني حظيه بوصف الرحالة والجغرافيين الغرب مند وئه مبكر القرن الثالو 

الموافق للقرن العا ر الميالدي رغم وئونها نلى في ال مال نلى سواحل  الهجري
 البحر احبيض المتوسط.

 
وفيما يخص اسم مدينة سكيكدة في العصر الوسيط عكرا الجغرافيون والرحالة    

العرب بعدة ألفاظ تاسقدة  سقدة  سكدة  سكيدة  وأسكيدة دون توضيح المعنى في 
غة احم اللغة الليبية القديمة  ويبقى اإل كال كيف تحول للهجاه الحالية أو في الل

اسمها إلى االسم الحالي سكيكدة أي السكة الكأداء أي الصعبة الن المدينة تقل في 
 وادي بين تلتين تلة بونباز في ال رق وتلة سبل بيار في الغرب.

ي كانله كانه إمرة احملراء العباسلية أول محاوللة إصلالحية فلي التلاريخ اإلسلالم-  
من الداخل ومن طرف السلطة الحاكمة ممثلة في الخليفة العباسي الراضي با  نام) 

م( من خالل إن لاء منصلب أو نظلام جديلد فلي الحكلم هلو إملرة احملراء 935هـ/324
أي أن كبير احمراء  هو اللعي تلولى السللطة الزمنيلة أو الدنيويلة للخليفلة لكلي يجنبله 

الخالفللة  مثللل منصللب الللوزير احول اليللوم  لكللن هللعا نقللد النللاس وبللعلك يحفللظ هيبللة 
المحاولة ف له الن الدولة العباسية فقده نصبتها القومية وجي ها ومالهلا ملن خلالل 

 ضعف الخليفة.
أن السلطان أو الحاكم في بالد المغرب احوسط خالل القرن التاسل والعا ر ننلد  -  

صية والزيانية له الحق في محاربة المازوني ونند الون ريسي في نهد الدولتين الحف
البللد  وحفللظ احمللن ضللد اللصللوص واحنللراب ومحاربللة أهللل البغللي كمللا حللاربهم 

 ب الردة.وحر عصحابة رسول هللا صلى هللا نليه وسلم من
والمهم أن هعا الفتلاوي أو النلوازل السياسلية لتكلريس الم لرونية السياسلية اجملل    

وباالنتماد نلى أمهاه المصادر الفقهية سلواء فلي  نليها العلماء احولين والمتأخرين
الم لللرق أو المغلللرب  وتفلللرده هلللعا النلللوازل  فلللي المغلللرب احوسلللط فلللي تكلللريس 
 الم رونية السياسية فقط دون أي نص يدنو للخروج نن الحاكم ولو كان متغلبا.

 
 
 
 
 

 
 توىحفهرم الم                            
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