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 تقدم بعميق الشكر و خالص التقدير إىل املشرف واملوجه واألستاذ الكريمن

تقدم بكامل الشكر واالمتنان إىل كل من ساعدنا يف حبثنا هذا إىل األستاذ ن

 أطال اهلل بعمره وأدام عليه   "ان عبد اجلليليقر"  فاملشر

 .الصحة والعافية وسد خطاه إىل ما فيه خري وفالح

 إىل أساتذتنا الكرام وزمالئنا األفاضل من أيام املدرسة االبتدائية

 .إىل مرحلة اجلامعة كبريهم وصغريهم 

 إىل كل من قدم لنا يد العون واملساعدة من طالب، وأساتذة

 .وعمال املكاتب وآخرون 

ونتقدم بالشكر اخلاص إىل أفراد عائلتنا الذين كان إجنازنا لبحثنا هذا على 

  .يف كثري من وقتهم وباخلصوص والدينا األبرار حساب حقهم

 

 



 

 

 

 

اطال اهلل بعمرهم واسكنهم فسيح جنانه اىل زهراء ومسعود  إىل والدينا األعزاء

 .واهلذبة والربعي رمحة اهلل عليه 

 ".ص"إىل أغلى وأعز ما يف الوجود بعد اهلل وبعد رسوله الكريم 

 .إىل كل عائلة طاليب ومضاوي

 .إىل كل من ساعدنا يف حبثنا هذا مبجهوده الكبري والصغري

 .م ورقتناإىل من وسعتهم قلوبنا ومل تسعه

حورية جنات وزوجها عادل اىل زوجة اخي جنود ومجال  خواتناأإىل مجيع إخواننا و

 .اىل خدجية رياض حممد  وعمار وصالح اىل من مل نذكرهم كبريهم وصغريهم

 .أمينة أم التوأمنيو  ، عصامبالل ،رابح ،رمية  إىل مجيع أصدقائنا وزمالئنا

نزفها إليكم راجيني من املوىل عز وجل أن  احتتية مّنإىل من حتمل معنا عبئ حبثنا هذا 

 .حيفظكم ويديم عليكم الصحة والعافية
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 مــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                

 - أ  -

 :مقدمة
الحادي عشر ميالدي،   -شهد المغرب اإلسالمي خالل القرن الخامس الهجري    

تطورات وتغيرات مست جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة 
ة المغرب إلى قعفي انقسام ر  تعدة مذاهب وفرق دينية، ساهمظهرت  ينأفي المجال الديني 

 حيث قائدية،ع مذهبيةصراعات فكرية و كان سببها  والتي مجموعة من الدويالت الصغيرة
والذي المذهب المالكي الذي تبناه الفقيه عبد هللا بن ياسين، كان نتاجها ظهور مايعرف ب

معتمدا في ذلك على القرآن الكريم والسنة  ،المذاهب الدينيةالفرق و هذه عارض مختلف 
في الصحراء والمغرب اإلسالمي، وذلك ( المذهب المالكي)ليتمكن من نشرهالنبوية الشريفة، 

 .بإشارة من يحي بن إبراهيم الجدالي
وقد قام عبد هللا بن ياسين باإلصالح في المنطقة ومحاربة البدع والفساد رفقة يحي       

فعمل على تفقيه الناس وتحفيظهم القرآن، حيث تمكن في األخير من . يبن إبراهيم الجدال
لتأتي فيما  ،على يد القائد يوسف بن تاشفين وتطورتازدهرت  التيتأسيس دولة المرابطين 

سعى كل واحد منهم إلى  أينالتي كانت في عهد علي بن يوسف، و مرحلة الضعف بعد 
امنها في الدولة وذلك لضمان  العلماء كبارتحقيق العدالة عن طريق تعيين قضاة من 

 .واستقرارها
السياسة  خاصة بمجال ونظرا لما تتمتع به هذه الفترة من أحداث وتطورات متعلقة     

عبد  وهم: ثلة من أمراء دولة المرابطينهذا الموضوع لمعرفة دور ن نعالج ارتأينا أ والقضاء
و مدى مساهمتهم واهتمامهم  بالنظام سف هللا بن ياسين ويوسف بن تاشفين وابنه علي بن يو 

ولمعالجة هذا الموضوع نستعرض  .لتحقيق العدالة ونصرة المظلومالقضائي وسعيهم 
 :سئلة لنكشف بها غموض بحثنا هذامجموعة من األ

 فيما يتجلى و تأسيس دولة المرابطين؟ ومميزات كل مرحلة من مراحل ما هي مراحل
 ؟هاتاشفين الزدهار الدور الذي قام به يوسف بن 



 مــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                

 - ب  -

 الحياة السياسية والعسكرية واالجتماعية  على ماالمقصود بالقضاء وما مدى تأثيره
 والثقافية؟

  قضاياهم؟ماهي اهم ومن هم أشهر القضاة في الدولة المرابطية و 
معتمدين في ذلك  بحثنا هذاها من خالل ليكل هذه التساؤالت وغيرها حاولنا اإلجابة ع  

ة الموضوع المدروس كما استعنا بالمنهج التحليلي في يعصفي وذلك لطبعلى المنهج الو 
 .القضائية المسائلإماطة اللثام عن بعض 

وقد سعينا إلى توزيع المادة العلمية والمعلومات المتحصل عليها وفقا لخطة البحث   
 .التي اشتملت على ثالث فصول فضال عن المقدمة والخاتمة

التي قام بها القاضي ول مراحل تأسيس الدولة المرابطية حيث تناولنا في الفصل األ  
. في عهد يوسف بن تاشفينوالتي كانت ، وكذلك مرحلة القوة عبد هللا بن ياسينوالفقيه 

 .علي بن يوسففي عهد ومرحلة الضعف والزوال 
حيث  القضاء في الدولة المرابطية نظام  ذكر أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى  

 .الحياة السياسية والعسكرية واالجتماعية كل من في القضاةتناولنا فيه دور 
قضاياهم  اهمأشهر القضاة في عصر المرابطين و  فخصصناه لذكرأما الفصل الثالث   

 .بو الفضل، والقاضي عياض أبو الوليد ابن رشد الجدوأ ،بو بكر بن العربيأ: وهم
م النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة بخاتمة ضمناها بأه ختمنا بحثناو   

 .الكبرى ورسالة لالمير يوسف بن تاشفين ةخريطة للدولة المرابطيبمالحق تضمنت ها ناواتبع
من نذكر مجموعة من المصادر والمراجع  علىوقد اعتمدنا في إنجازنا لهذا البحث   
 : همهاأ 

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك " كتاب ابن أبي زرع الفاسي  
. المراحل التي مرت بها الدولة المرابطيةالذي أفادنا في توضيح  "المغرب وتاريخ مدينة فاس

العبر وديوان المبدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر "ذلك كتاب عبد الرحمان ابن خلدون كو 
الذي أمدنا بمعلومات قيمة حول لسادس خاصة الجزء ا" ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر
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 - ج  -

بيان المغرب في أخبار األندلس "وكذلك كتاب ابن عذاري المراكشي . عصر الدولة المرابطية
خاصة الجزء الرابع الذي يحتوي على معلومات قيمة، عن دولة المرابطين وكذلك " والمغرب
 لإلماموفيات األعيان المراكشية لمؤلف مجهول وكتاب  االخبارالحلل الموشية في "كتاب 

 .الذهبي الجزء الثالث والرابع
أما المراجع فقد كانت مجموعة كبيرة من المراجع وهي مراجع قيمة الحتوائها على   

الموضوع، وكان  تناسبها معمعلومات مفيدة، حيث تنوعت وتعددت أهميتها وذلك حسب 
لجزء الرابع خاصة الخاص ا" تاريخ المغرب العربي"كتاب سعد زغلول عبد الحميد : أهمها

وكتاب " قيام دولة المرابطين"أحمد محمود  سنإلى جانب ذلك كتاب لح. بتاريخ المرابطين
تاريخ المغرب "تاريخ دولتي المرابطين والموحدين وكتاب فراس سليم السامراني "دمحم السيد 

 ."الدويالت اإلسالمية في المغرب" السلمانيوكتاب عبد هللا طه  "العربي
أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا هي قلة المصادر والمراجع التي   

 .تتحدث عن القضاء في عهد المرابطين وتشتتها في مختلف المصادر
 



 

 

 مرحلة التأسيس مع عبد اهلل بن ياسني الفقيه والقاضي : املبحث األول 

 فنيشمرحلة القوة واالزدهار بعهد يوسف بن تا: املبحث الثاني

 علي بن يوسف وعصر مرحلة الضعف والزوال ما بعد يوسف بن تاشفني: املبحث الثالث
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 .مرحلة التأسيس مع عبد هللا بن ياسين الفقيه والقاضي: المبحث األول
بالقاضي والفقيه عبد هللا بن ياسين صاحب دولة المرابطين سيس أرتبطت مرحلة تإ

الحديث عنه وا عطاء ترجمة عن حياته وهذا ما دفعنا إلى والمؤسس الروحي لها، الدعوة فيها 
رهاصات  .وأهم المحطات التاريخية التي شهدها وقبل ذلك ينبغي التعرض لنسبة هذه الدولة وا 

 .نشاشتها
 :سيسبدايات التأ -1

ينتسب الملثمون الذين عرفوا فيما بعد بالمرابطين إلى قبيلة لمتونة وهي أحد بطون 
ليها  -صنهاجة ينتسب عدد كبير من القبائل البربرية أشهرها مسوفة، أعظم قبائل البربر وا 

الرئاسة إلى قبيلة جدالة على عهد األمير لت ثم آ  (1)مسزاتة، مداسة، جدالة، لمطة وغيرها 
 .يحي بن إبراهيم الجدالي

ويبدو أن إطالق اسم الملثمين في بدايته كان خاصا بقبيلة لمتونة ثم توسع وأصبح 
 (2).سيادتها تحت ودخل شعار لكل من حالف لمتونة

وكان أول مسيرهم من اليمن أيام أبي بكر الصديق رضي هللا عنه فسيرهم إلى الشام وانتقلوا 
إلى طنجة،  بن زياد إلى مصر ودخلوا المغرب مع موسى بن نصير وتوجهوا مع طارق 

 (3).فأحبوا اإلنفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها
فالبعض يرجع هذه  صل اسم المرابطين وأصلهموتضاربت الروايات التاريخية حول أ

عتصام والخروج من رباط عبد هللا بن ياسين للقتال، أما رواية أخرى فتقول إلالتسمية إلى ا
سم لم يطلق على جيش عبد هللا بن ياسين إال بعد النصر الذي حققه على حساب إن هذا اإل

 .سام شرفم وهذا االسم كان بمثابة و 8451/هـ054دولة برغواطة سنة 
 

، واآلخر يرجعهم إلى البربري (رأي األغلبية)أما أصلهم يرجع إلى العربي الحميري 
، وفي هذه (موريطانيا)ويبدأ تاريخهم في جناح المغرب األيمن في الصحراء الغربية  (1)

                                                             

التاريخ السياسي والحضاري للمغرب واألندلس في عصر المرابطين، دار المعرفة : دمحم حسن عبد المنعم حمدي /د( 1
 .71، ص8991الجامعية، 

بعة العربية األولى، األندلس في ظل اإلسالم تكامل البناء الحضاري، األهلية للنشر والتوزيع، الط: الحسن عيسى( 2
 .817، ص0484، بيروت، 

-701، ص8911، بيروت، ، 8، دار الكتب العلمية، ط1 دمحم يوسف الدقاق،ج/د: الكامل في التاريخ، ت: ابن األثير( 3
701. 
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الممتدة من غدامس شرقا إلى المحيط األطلسي  (2)الصحراء كانت تعيش قبائل صنهاجية 
 (3).درن شماال حتى تخوم السودان جنوبا غربا ومن جبال

األمير يحي ابن إبراهيم  الصحراء، منهمب ان من صنهاجة اللثامية ملوك كباروك
م ولما عاد من نسكه اجتمع في القيروان بأبي 8475/هـ001ذهب حاجا سنة   الجدالي

وعرفه بجهل قومه ورغب منه أن يوجه معه بعض تالميذه لبث  عمران الفاسي المالكي،
فعرض الشيخ أبي عمران الفاسي على طالبه استجابة لرغبة األمير  (4)حقائق الدين بوطنه 

 (5).يحي ابن إبراهيم الجدالي
ستصعبوا الذهاب إلى الصحراء خوفا من حرارتها صيفا ومن برودتها إولكنهم جميعا 

، فكتب أبو عمران الفاسي رسالة سلمها إلى أمير اهر التمدن شتاءا، وخلوها من مظ
س األقصى واسمه الفقيه أبو دمحم وجاج بن ا إلى أحد تالميذه القدامى بالسو الصحراء ليحمله

زلو اللمطي وكان وجاج بن زلو من أهل العلم والخير الذي تتلمذ على يد الشيخ ابن عمران 
 (6)".دار المرابطين"س األقصى وبنى له دارا سماها و سرتحل إلى الإسي في القيروان ثم الفا

عمليات السلب والنهب  من خاللودان مصدر رخاء لقبائل صنهاجة وكانت تجارة الس
للتجار المارين بهذه البالد وكانت فيها ديانة مجوسية أما اليهودية فكانت منتشرة في البالد 

 .السرايا العسكرية التجار وم بينهم عن طريق رحالت وانتشر اإلسال (7)بكثرة
وتوحدت كلمتهم بعد ظهور زعيم قوي بينهم وهو زعيم الملثمين، يحي ابن إبراهيم وتبعه الفقيه 

 (2).م88/ـه5وكان ذلك في أوائل القرن  (1)عبد هللا بن ياسين 
                                                                                                                                                                                              

للطباعة المجتمع، الذهنيات، األولياء، دار الطليعة  :لمغرب واألندلس في عصر المرابطينا: بوتشيش إبراهيم القادري /د( 1
 .1، ص8991، بيروت، 8والنشر، ط

 .058تاريخ المغرب واألندلس، مكتبة نهضة الشرف جامعة، القاهرة، ص: عصام الدين عبد الرؤوفى الفق/د( 2
 .1المرجع السابق، ص :م القادري هيإبرا ( 3
 .018صدار الغرب اإلسالمي، بيروت، ، 0تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج: لي دمحم مباركيالم( 4
براهيم الجدالي ملك الصحراء الكبرى بعد وفاة تاشرت فقام بتوثيق الروابط تولى يحي بن إ: يحي بن إبراهيم الجدالي( 5

قد قام بأداء فريضة الحج  يحيعلى تقوية دولتهما، وكان  افتعاون( لمتونة) صهرهوقبيلة ( جدالة)ف بين قبيلته والتحال
، بيروت، 0عات، طربية للموسو عرب الصحراء الكبرى، التوارق، دار الع: الفشاط دمحم سعيد: أنظر. هـ004

 .010، ص0441/هـ8001
 .887-880المفيد في تاريخ المغرب، دار البيضاء، ص: الرحماني دمحم علي و دمحم األمين دمحم( 6
، دار في المغرب األقصى من الفتح اإلسالمي حتى نهاية دولة الموحدين أهل الذمة: عي علي فليج عبد هللاالصميد( 7

 .891م، ص0480/هـ8075عمان،  ،8للنشر والتوزيع، ط غيداء
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 :ظهور الفقيه والقاضي عبد هللا بن ياسين -2
الحادي عشر ميالدي /خالل القرن الخامس الهجري  سالمىإللقد شهد المغرب ا       

ظهور داعية من أكبر الدعاة في المنطقة وكان له دور كبير في إخراج الناس من الظلمات 
 .إلى النور، ومن خالل ما قام به من أعمال جبارة هذا ما جعلنا نقوم بدراسة حياته

 (3)ملوك بن سير علي ولد عبد هللا بن ياسين من أب صنهاجي يدعى ياسين بن       
 (4) نةية تسمى تمامانت في طرف صحراء غازامارن من أهل جزونة من قر ين واسم أمه تي

سمه الكامل هو عبد هللا بن ياسين بن ملوك بن سير علي الجزولي بانتمائه إلى قبيلة ا  و 
  .(5)جدالة  فهو صحراوي مغربي بربري أصيل

س وجاج بن زلو ثم رحل إلى األندلس هللا بن ياسين على يد فقيه السو  لقد درس عبد
في تحصيل العلوم  مجتهدو كان  (6)في عهد ملوك الطوائف وأقام بها سبع سنوات 

وتمتع بشخصية قوية ومؤثرة  (7)اإلسالمية، ثم أصبح من أفضل طالب الفقيه وجاج بن زلو 
 (8).فضال عن حماسته الشديدة

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              

 .51، ص8999تاريخ العرب في بالد األندلس، مؤسسة شباب الجامعة، إسكندرية، : السيد محمود/د( 1
، 0444، اإلسكندرية، 8صور من حياة الحرب والجهاد في األندلس، منشأة المعارف، ط: العبادي أحمد مختار/د( 2

 .848ص
صفحة مشرفة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى، دار الفكر العربي،  :طينقيام دولة المراب: أحمد محمودحسن ( 3

 .880القاهرة، ص
، دار النهضة العربية للطباعة نفي المغرب واألندلس عهد يوسف بن ناشفي دولة المرابطين: ن عباس نصر هللاسعدو ( 4

 .08، ص8915، بيروت، 8والنشر، ط
المسالك : عبد المجيد أبو عبيد هللاالبكري  :أنظر. حيط األطلسي وخلفهم لمتونةهي قبيلة من صنهاجة تجاور الم: جدالة( 5

 .758، ص0447جمال طلبة، دار الكتب العلمية، :  والممالك، ت
 .810، ص0441، اإلسكندرية، 8، منشأة المعارف، ط0تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول سعد عبد الحميد /د( 6
م، 0487/هـ8070، القاهرة، 0، دار الفجر للتراث، ط0صفحات مشرفة من التاريخ اإلسالمي، ج :البي علي دمحمصال/د( 7

 .811ص
، 0449، بيروت،  7ط تاريخ دولتي المرابطين الموحدين في شمال إفريقيا، دار المعرفة،: البي علي دمحم صال/د( 8

 .01ص
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 :الجهود الدعوية لعبد هللا بن ياسين  -3
لقد كان عبد هللا بن ياسين مولعا بالعلم وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة اإلسالمية 

 .وتعاليمها، وكان عارفا بشتى العلوم األخرى 
ق الطلبة األذكياء النبهاء من أهل الدين والفضل اذحكان عبد هللا بن ياسين من 

ثم رجع إلى المغرب األقصى فمر  (1)ي العلوم المختلفة والفقه واألدب والسياسة مشارك ف
بتماسنا فوجد فيها أمما ال تحصى أكثرهم تحت أمراء البرغواطة وكان عسكرها من مختلف 

 (2).القبائل
عاليم ي أراد اإلصالح فيها ونشر تفقد واجه عبد هللا بن ياسين معارضة القبائل الت

الشيخ وجاج بن زلو المقيم بمدينة النفيس التي كان  اإلسالم فيها، فارتحل إلى طلب العلم من
وقف عن  ومن جهة اخرى من جهة،  عبد هللا بن ياسينة لها األثر البالغ في تكوين شخصي

وهذا ساهم في زيادة زاده المعرفي  (3)طريقها على المشاكل السياسية والحركات الفكرية 
الذي ترك أثرا كبيرا في شخصيته  والعلمي، الذي كان متأثرا بمعلمه وجاج بن زلو،

 (4).وتعليمه
كان عبد هللا بن ياسين متشبعا بالعلم والتفقه في الدين ودراسة كل ما يتعلق بالمذاهب 

 .األخرى 
المتأثرين بمبادئ فقهاء المالكية مثل البعد عن  الفقهاء النابغين برزأمن وكان 

، ويعد هذا الداعية تلميذ وجاج (5)من هللا السلطان، والزهد والتقشف واإليواء إلى الربط تقربا 
 (1).وهذا الفقيه هو تلميذ أبي عمران الفاسي (6)بن زلو 

                                                             

 .798، ص0488، 8سقوط غرناطة، دار الفكر، طتاريخ المغرب واألندلس في الفتح حتى : طه رمضان عبد المحسن( 1
، 8910في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط، : رطاسلقاألنيس المطرب روض ا: أبي زرعابن الفاسي ( 2

 .11ص
، بيروت، 7الثقافة، ط ، دار0إحسان عباس، ج: ار األندلس والمغرب، تفي أخب :البيان المغرب: المراكشي ابن عذاري ( 3

 .84ص 8917
، القاهرة، 80، مكتبة النهضة المصرية، ط0تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، ج: حسن إبراهيم/د( 4

 .011، ص8991
، 8919، 8، طدر زمام، دار البيضاءوعبد القا سهيل زكار: ة، تشيموشبه في األخبار الماركالحلل ال: مجهول( 5

 .04ص
، ، بيروت8الغرب اإلسالمي، طدور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب إفريقيا، دار : اللطيفدندش عصمت عبد /د( 6

 .10، ص8041-8911
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به من يتمتع  فضال بما (2)حيث تمكن عبد هللا بن ياسين من مواجهة خصومه ومحاربتهم 
 (3).وجريئا صفات ال يتمتع بها غيره من الدعاة أو الفقهاء فكان قوي وشهما وذكيا

 :مراحل الدعوة  -  
سكان بالد المغرب األقصى،  يةهداو ساهم الفقيه عبد هللا بن ياسين إلى إصالح 

ولكن سكان المنطقة رفضوا ذلك وتمسكوا بمبادئهم الباطلة البعيدة عن الدين اإلسالمي، 
 (4).الحقغيير حالهم عن طريق لواء الدعوة ولكنه لم ييأس وسعى إلى ت

 :للدعوة ختيارإلمرحلة اللقاء وا -أ
وعند  (5)أرسل وجاج بن زلو اللمطي مع األمير يحي بن إبراهيم عبد هللا بن ياسين 

عن المنكر أخذ يأمرهم بالمعروف وينهاهم ثم   (6)يعلمهم القرآن ويقيم لهم الدين  وصوله اخذ
الفاسدة وشدد في ذلك عليهم، فطردوه واستصعبوا عليه  لوفاتهمأوكبحهم عن الكثير من م

فكتب عبد هللا بن  (7)عدم األخذ عنه، فعزم الرحيل عنهم إلى بالد السودان كذلك عمله، و 
ياسين إلى شيخ وجاج بن زلو الذي بعثه إلى هذه الصحراء فأعلمه بما جرى في جدالة، 

منهم، د هللا بن ياسين لعب رى ما صدض أشياخ جدالة يعاقبهم علإلى بع وجاج بن زلو فكتب

                                                                                                                                                                                              

. والتقوى وتدريس العلم والدعوة إلى الخير..... زلو اللمطي يقيم ببلدة سلكوس، منظم ألعمال دمحم بن : وجاج بن زلو( 1
 .817الحميد، المرجع السابق، ص زغلول سعد عبد :أنظر

بن عيسى بن أبي الحجاج أصله من فاس، درس الفقه على يد هو موسى أبو عمران الفاسي : الفاسي أبو العمران( 2
الكتب في معرفة أعيان علماء المذهب، دار :الديباج المذهب: ون حابن فر  المالكي: أنظر. القاضي ابن بكر الباقالني

 .000، ص8991-8081 ، بيروت،8العلمية، ط
 .17، ص8998، لبنان، 8أضواء جديدة على المرابطين، دار العرب اإلسالمي، ط: دندش عصمت عبد اللطيف/د( 3
من الفتح العربي حيث سقوط غرناطة، دار النهضة العربية،  العرب السياسي في المغرب  تاريخ :سعدون نصر هللا/د( 4
 .000، ص0447، لبنان، 8ط
 .871، ص0480-8075، عمان، 8تاريخ المغرب العربي، دار الرضوان، ط: فراس سليم السامراني( 5
ديوان المبتدأ والخبر فيال تاريخ العرب والبربر ومن عناصرهم من ذوي الشأن : خلدون تاريخ ابن : خلدون عبد الرحمن( 6

 .007م، ص0444-هـ 8008،  الكويت ، الفكردار، 1األكبر، ج
األستاذ جعفر : ليقوتع حقيقت  االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى،: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري  (7

 .1، ص8950دار البيضاء  ،0ج الناصري ودمحم الناصري،
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كانت هذه الحركة بقيادة يحي بن إبراهيم و  (1)يعلمهم أن من خالفه فقد خالف الجماعة 
 (2).بتوجيه من عبد هللا بن ياسين الداعي اإلسالمي الشهير

 :الجهود العسكرية -4
 [:م8457-م8409/ـه000-ـه008]مرحلة تكوين الرباط  -أ

، نفروا منه وضربوه لكنه لم ييئس هو للناس هللا بن ياسين بعد دعوة الفقيه عبد
فانتقل عبد هللا بن ياسين إلى الجزيرة التي أشار إليها األمير يحي بن عمر  (3)واألمير 

اللمتوني هو ومن اتبعه من جماعة المؤمنين، حيث اتخذوها مسكنا ومدرسة يتلقون فيها 
قامة الشعائر دروس الفقه  رجال  17من جدالة و 1رجال  14، وقد بلغ عددهم والعبادات وا 

وذلك  (5)هذا المسكن بالرباط  سمييو  (4)من لمتونة، فأخذت أخبارهم تتطاير بين القبائل 
ِ َوَعُدوَّ  َوأَِعدُّوا لَُهم   ﴿لقوله تعالى  ِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ةٍ َوِمن  ِربَاِط ال َخي ِل تُر  تََطع تُم  ِمن  قُوَّ ُكم  َما اس 

ِ يَُوفَّ  ٍء فِي َسبِيِل َّللاَّ ُ يَع لَُمُهم  ۚ َوَما تُن ِفقُوا ِمن  َشي  إِلَي كُم   َوآَخِريَن ِمن  ُدونِِهم  ََل تَع لَُمونَُهُم َّللاَّ

لَُمونَ   (6).﴾ َوأَن تُم  ََل تُظ 
هر السنغال في جنوب ناس فكرة الجهاد في سبيل هللا في وهذا الرباط تأسس على أس

الصحراء الغربية بقيادة الداعية عبد هللا بن ياسين وتوافدت عليهم القبائل من المغرب 
والسيرة النبوية، ويصلون الفروض جماعة  هم ويحفظهم القرآنوالسودان، حيث كان يعلم

 (7).ويدربهم تدريبا عسكريا

 
                                                             

 .9المصدرالسابق، ص: المراكشي ابن عذاري ( 1
، 0444، القاهرة، 8جذور الحضارة اإلسالمية في المغرب اإلفريقي، دار األمير للطبع والنشر، ط :برايما باري عثمان( 2

 .1ص
 .819، ص0484تاريخ اإلسالم في المغرب العربي، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية، : ين إبراهيم دمحمحس( 3
، مؤسسة شباب الجامعة، 0د المغرب واألندلس، جالدعاية السياسية واإلعالم المذهبي في بال: عبد المقصود أحمد دمحم( 4

 .844اإلسكندرية، ص
وقد ( 8)هو أشبه بمدرسة لتخرج الرجال بمنزلة النواة الدولي وا عادتهم إلى اإلسالم الصحيح إلنشاء الدولة : الرباط( 5

على مسافات منه يحيط بالرباط سور مرتفع، وتقوم على أركانه و : "س الرباطات فقالنوصف لنا األستاذ حسين مؤ 
-8080، القاهرة، 8دمحم دينهم غرب، دار الفرجاني، ط: تاريخ إفريقيا والغرب، ت: قيقالقيرواني ر ( 8) انظر. (0)"أبراج

 .91المرجع السابق، ص:عبد المقصود أحمد دمحم: أنظر (0) .70، ص8990
 .14اآلية  ،نفالاألالقرآن الكريم، ( 6
في دولتي المرابطين والموحدين، دار اإلسالمية للنشر والتوزيع،  الجيوش اإلسالمية وحركة التغير :زعروت فتحي/د( 7
 .04، ص0445، القاهرة، 8ط
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 :مرحلة الجهاد العسكري  -ب
: ولما بلغ عدد أنصاره ألف فاجتمع بهم وأمرهم بالجهاد في سبيل هللا قائال لهم

 :م وضع عبد هللا بن ياسين شروط اإللتحاق بالرباط وهيومن ث( 1)" أخرجوا فأنتم المرابطون "
أن يكونوا ذو همم عالية تسعى لتحكيم و هرة، لى اإلسالم بقلوب صافية ونفوس طاالدخول إ

 (2).المعمورةشرع هللا على وجه 

ومن هنا نجد أن التعليم والتفقيه في الرباط مر بمراحل حسب دعوة الفقيه عبد هللا بن ياسين 
 :وهي
 مدةط التي كونها الداعية المصلح و فترة التكوين المذهبي والعسكري في مؤسسة الربا -8

على ثالثة التكوين من سبعة سنوات إلى إثنتي عشر سنة وهذه المدة كافية لتكوين ما يزيد 
 .آالف مرابط تكوينا مذهبيا وعسكريا

بدأت هذه الفترة بخروج الملثمين من غزلتهم في : مرحلة تطبيق تعاليم عبد هللا بن ياسين -0
وتمكنوا من نشر اإلسالم في النيجر والسنغال ومعظم القبائل  (3)أقصى الجنوب الغربي 

أيام فلم يستجب  قبائلهم والبقاء فيها سبعة، فبعث عبد هللا بن ياسين طالبه إلى (4)األخرى 
 .م8450ــــ ه001سنة  نقطة البداية وذلك بدأ بالجهاد وكانت جدالة هي  ئسلهم أحد، فلما ي

ة وأقيمت اكستقامت األحوال وأديت الز إلى أن فأسلموا إسالما جديدا، ثم غزا لمتونة ومسوفة إ
ستولى على الصحراء وهنا توفي حاميه األمير يحي بن إبراهيم االصالة وحفظ القرآن ثم 

ستخلفه يحي بن عمر اللمتوني وأطلق عليه عبد هللا بن ياسين أمير الحق ا، و (5)الجدالي 
 (6).وأمير لدولة المرابطين

                                                             

 .84المرجع السابق، ص: الفقي عصام الدين عبد الرؤوف( 1
 .54، ص0440تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، : السيد محمود( 2
 .14، ص0441-8001دراسات في تاريخ الغرب اإلسالمي، دار التنوير، : بلغيث دمحم األمين/د( 3
، 8،  دار األمير للثقافة والعلوم، ط5أحمد ابن سودة، ج: مة لتاريخ المغرب واألندلس، تالموسوعة العا: نجيب زينب( 4

 .18، ص8994لبنان، 
أحمد مختار /د: ، من كتاب أعمال اإلعالم، ت7قتاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، : لسان الدين بن الخطيب( 5

 .001، ص8910العبادي، ودمحم إبراهيم الكتاني، دار البيضاء، 
        .80المصدر السابق، ص: المراكشي ابن عذاري ( 6
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ووضع  (1)م قاتلوا مغراوة وهزموهم بقيادة عمر اللمتوني 8457/هـ005وفي سنة 
ثم  (2)م، 8451/هـ001مواطنهم ثم مات يحي بن عمر سنة  بعض رؤسائهم ورجعوا إلى

عين عبد هللا بن ياسين األمير أبو بكر بن عمر اللمتوني وكان صالحا ومتورعا، فغزا بالد 
كما عمل على توحيد قبائل جزولة وجدالة ولمتونة  (3)كبيرة  دانن وفتح بلالمصامدة والسودا

س وقتل الرافضين والوثنيين واستولى على يلسو  بن ياسين وزحف إلى بالد ارفقة عبد هللا
وهاجم منطقة الواحات الواقعة في جنوب بالد   (4)أغمات من بالد زناتة واتخذها عاصمة له 

شفين دمة جيشه ابن عمه يوسف بن تام وجعل على مق8451/هـ001بالد المغرب سنة 
 (5).اللمتوني

 :وفاة عبد هللا بن ياسين -5
لقي معارضة كبيرة من طرف  (6)عندما حاول عبد هللا بن ياسين فتح منطقة تامسنا 

 (8).ونشبت بين المرابطين وبين البرغواطيين وقائع شديدة (7)قبائل برغواطة 
أن ابن ياسين : ي في العصر اإلسالميبكر ابن خطيب في كتاب المغرب العر وذ

يا معشر : "صنهاجة وقال خجمع أشيا يت، فلما أحس بدنو أجلهأصيب في معركة بجرح مم

                                                             

اة يحي بن إبراهيم متونة، وقد تحول إليه الفقيه عبد هللا بن ياسين بعد وفكان على رأس قبائل ل: اللمتوني يحي بن عمر ( 1
القشاط دمحم سعيد، المرجع : أنظر. ت بينه وبين الفقهاء الذين رفضوا أحكامه فعزلوه وقطعوا عنه الدعمقاوتوترت العال
 .017السابق، ص

، دار الوعي للنشر 8ير عبد القادر وأخبار الجزائر، جتحفه الزائر في مآثر األم: دمحم بن األمير عبد القادر الجزائري ( 2
 .11، ص0480-8070، الجزائر8والتوزيع، ط

، 8911، 8المؤسس في أخبار إفريقيا وتونس، في مطبق الدولة التونيسية بمحاضرتها المحمية، ط: ابن أبي دينار( 3
 .847ص
 .701، ص8991، الكويت، 8لحديث، طالعقد الثمين في تاريخ المسلمين، دار الكتاب ا: كحيلة عبادة( 4
 .050المرجع السابق، ص :سعدون نصر هللا( 5
هي منطقة ممتدة على طول الساحل األطلنطي ما بين كل من وادي أبو الرقاق الربوة حوج شماال، ووادي أم : تامسنا( 6

 :زغلول سعد عبد الحميد :أنظر. بالد المغرببمياهها وأوديتها المحيطة  منعزلة عن بقية الربيع جنوبا وهذه المنطقة غنية 
 .081المرجع السابق، ص

نما هم اختالط من القبائل: برغواطة( 7 ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، : أنظر. ليس لهم أبو واحد وأم واحدة وا 
 .874ص
 .741، ص8919-8719، القاهرة، 0دول الطوائف، العصر الثاني، مكتبة الخارجي، ط: عنان دمحم عبد هللا( 8
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المرابطين، أنا ميت في يومي هذا، وأنتم في بالد أعدائكم فإياكم أن تحنثوا وتفشوا وتذهب 
ياكم والمخالفة والتحاسد على الدنيا خوانا في هللا، وا   (1)...".ريحكم، كونوا ألفة على الحق وا 

م أثناء قتاله برغواطة باقرب 8459/هـ058ولقد استشهد الفقيه عبد هللا بن ياسين سنة 
من مدينة الرباط في منطقة زعير، ودفن هناك بموضع يسمى تيلمت على ربوة تطل على 

 .وادي كريفلة أحد فروع وادي أبي الرفراق
 (2).وال يزال قبره في هذا المكان ويسميه أهالي تلك الناحية سيدي عبد هللا مول الغارة

ومن أعمالهم، كانوا قبل كل شيء أصحاب رسالة  فالمرابطون كما هو واضح من اسمهم
، وبعد وفاة الفقيه عبد هللا بن ياسين استكمل أبو بكر بن عمر (3)دينية يريدون تحقيقهما 

 .توسيع الدولة وحاول القضاء على برغواطة (4)اللمتوني 
م استقامت األمور ألبي بكر بن عمر اللتموني وطاعت له 8411/هـ014وفي سنة 

 (5).البالد
بن ياسين له الفضل الكبير في تأسيس الدولة  وبهذا قد تكون للداعية عبد هللا

م وساهم في إصالح أحوال القبائل عن طريق الدعوة 8401/هـ004سسة سنة أطية المتالمراب
المبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية ألن أساس دعوته اإلصالحية األمر بالمعروف 

 .والنهي عن المنكر
 
 
 

                                                             

-8075المغرب العربي في العصر اإلسالمي، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، : اوي عبد الرحمان حسينعز ال/د( 1
 .98-94، ص0480

 .847المرجع السابق، ص :العبادي أحمد مختار/د( 2
م، 0487-هـ8070بيروت، لبنان، ، 0في التاريخ الماسي واألندلسي، دار النهضة العربية، ط: العبادي أحمد مختار/ د( 3

 .011ص
قدمه اإلمام عبد هللا بن ياسين لرئاسة حركة المرابطين بعد وفاة أخيه يحي بن عمر، وكان يقود : أبو بكر عمر اللمتوني( 4

هـ وتزوج زينب النفزاوية، ومن 054جيش المرابطين في درعه وسجل ماسة ووصل إلى بالد أغمات عاصمة جبال األطلس 
 .017المرجع السابق، ص :الفشاط دمحم سعيد: أنظر. هـ058ة وقعت مع خصومه سنة في معرك

، القاهرة، 8، مكتبة الثقافة الدينية، ط8تاريخ وفكر، وحضارة وتراث، ج: موسوعة تاريخ األندلس: مؤنس حسين/د( 5
 .11، ص8991
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-1441/هـ544-444)فين شبعهد يوسف بن تا واالزدهارمرحلة القوة  :المبحث الثاني
 .(م1141

يمكننا أن نؤكد بأن مرحلة القوة في الدولة المرابطية مرتبطة بشكل أساسي بعهد 
 .نا الحديث عنه وعن محطات من عصرهيوسف بن تاشفين و من ثم يلزم

 :ترجمة يوسف بن تاشفين-1
 نبن إبراهيم بن نورفيت بن وارتقطي (1)هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني 

اتلمى بن تاملينا الحميري من قبيلة لمتونة الصنهاجية و  بن منصور بن مصاتة بن أمية بن
 .نوأمه بنت عم أبيه فاطمة بنت سير بن يحي بن وجاج بن وارتقطي (2)

ون إلى رأس موغادور إلى مدينة أزكى نن وادي كن المنطقة الممتدة مسكانت قبيلة ت
 (3).شرقا

وكان يوسف بن تاشفين أمير المسلمين وملك الملثمين معتدل القامة أسمر اللون 
 (4).يق الصوتقنحيف الجسم، حفيف العارضين، د

وهذه  (5)وقد كان يوسف بن تاشفين أول أمراء الدولة المرابطية ال يكاد يفقه العربية 
 :القصيدة الشعرية عن يوسف بن تاشفين

 الناس ابن تاشفين صرخاست   نـــــــــــــر الديــــــإذا أراد هللا نصـــــــــف 
 مستدركا لما تبقى من رمق   فجاءهم كالصبح في أثر غسق 
  (6).فجرد السيف من القراب   وب كالعقابـــــــــــيعق وــاب ىـــــــــــفاو 

 

 

                                                             

، 1إحسان عباس، مج: األميات وأبناء الزمان، تيات وف: بن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن أبي بكر( 1
 .880دار صادر، بيروت، ص

 .005المرجع السابق، ص: سعدون نصر هللا( 2
 .75المرجع السابق، ص: سعدون نصر هللا( 3
جعفر  :الموحدية، ت ةالدولتان المرابطي :لمغرب األقصىصاء ألخبار دول اقاالست: ري أبو عباس أحمد بن خالدالناص( 4

 .50، ص8950، دار البيضاء، 0الناصري، دمحم الناصري، ج
 .807، ص8901حسن مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، : ت ، تاريخ الفكر األندلسي: يالثيا الجل جنثالث( 5
 ، دار الثقافة،8الدكتور إحسان عباس، مج: ت،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الشنتريني أبو الحسن علي بن بسام( 6

 .900م، ص8991/هـ8081لبنان، 
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 :(م1414-1451/ـه452-444) قيادة يوسف بن تاشفين للجيش المرابطي -2
في هذه المرحلة لم يكن يوسف بن تاشفين أمير بل كان مجرد قائد عسكري يعمل 

أبو بكر بن عمر وفي هذه المرحلة لم يكن يوسف يملك السلطة بل ابن عمه  تحت سلطة
نت ذهنه وأهلته بالنسبة له تجارب شحكانت كان ينفذ أوامر ابن عمه ولكن هذه المرحلة 

وبعد كل هذه التجارب  ،السلطةوتعتبر هذه المرحلة مرحلة ممارسة  للمراحل السياسية
 .المرابطينستطاع قيادة إ

فلما حدث خالف  (1)وتعتبر حركة المرابطين في األصل حركة أخوية دينية حربية 
توجه أبو بكر بن عمر إلى الصحراء من  م8418/هـ057بين بعض قبائل صنهاجة سنة 

يوسف بن تاشفين، فأدارها إلى ابن عمه أجل حسم الخالف، وأوكل إدارة الدولة خالل غيابه 
 .قدرة ومهارةب

وبعد  (2)شهرته العسكرية األمر الذي اكسبه مكانة عالية وعرف كرجل دولة، بجانب 
قسم جنوبي يجاهد في إفريقيا بقيادة أبو بكر بن عمر  :إلى قسمينذلك قسم الجيش المرابطي 

في الشمال بقيادة يوسف بن تاشفين، حيث قام بتقسيم جيشه إلى أربعة وقسم شمالي يجاهد 
دمحم بن تميم الجدلي، عمر بن سليمان المسوفي، "قواده وهم من أقدر لها أربعة  اختارأقسام 

عقد لكل منهم خمسة آالف من قبيلته وسيرهم ، سير بن أبو بكر اللمتوني، و مدرك التلكاتي
 (3).للجهاد والقتال

من الصحراء سنة  بن عمر وتولى يوسف بن تافشين القيادة إلى أن عاد أبو بكر
في الحكم لبقائه العوامل بعض توفر بعزله وذلك عليه من الصعب ، وكان م8417/هـ015

سالح المال  استخدم يوسف بن تاشفينالمغرب األقصى، وكذلك من أقاليم  لكثيركإخضاعه 
واستقر بها إلى مدينة أغمات  و لما دخل يوسف بن تاشفين (4)بي بكر بن عمرفي ترضية أ

عنوان سعده فكانت  أبو بكر بن عمرزوجة التي كانت ومن ثم تزوج من زينب النفراوية 
                                                             

 .90، ص8994األندلس في التاريخ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : شاكر مصطفى( 1
، بيروت، 0من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة، دار االلقلم، ط :التاريخ األندلس: بد الرحمان عليالحجي ع( 2

 .004، ص8918
، 0دولة الصوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، مكتبة الخانجي، ط :األندلسدولة اإلسالم في : د هللاعنان دمحم عب( 3

 .749، ص8991القاهرة، 
، مصر، 8عصر المرابطي والموحدين، مكتبة الخانجي، ط: ة اإلسالمية في المغرب واألندلسالحضار : حسن علي حسن( 4

 .10، ص8914
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م قوي أمره وعظمت 8410/هـ010وفي سنة  (1)بحسن سياستها عليه والقائمة بملكه الفاتحة 
ملة من ج فاشترى منهاث إلى األندلس عوبالسودان ملة من العبيد جشوكته فاشترى 

 (2).الملوح
لصالح ابن عمه يوسف بن تاشفين أن األمور كلها ولما أحس أبو بكر بن عمر 

 و يعود الفضل الى بشؤون قبائلها هتمام واإلهمه أن من األفضل له العودة إلى الصحراء فوأ
أن يستعرض قوته أمام أبو بكر يوسف بن تاشفين أشارت على زوجها  التيزينب النفراوية 
الصحراء عقد معه  الىوقبل مغادرة أبو بكر بن عمر  (3)يعود من الصحراء بن عمر عندما 
في المسلمين وال تضيع شيئا من أمورهم يا يوسف اتق هللا ": وأوصاه بما يليعلى األرض 
أبو بكر بن عمر له عن تنازل  وبعد ذلك (4)" عنهم وهللا خليفتي عليك وعليهم فإنك مسؤول

إلى أن توفي في إحدى المعارك في بالد السودان المغرب وعاد إلى الصحراء وعاش مجاهدا 
 (5).م8411/هـ014سنة 

 :م1141-1412/هـ544-454 اإلمارةمرحلة  -3

البن عمه يوسف بن عن اإلمارة أبو بكر بن عمر  بعد أن تنازل الزعيم السياسي
بالحكم وتوريث السلطة من باإلنفراد  حسن تصرفاته وذكائهبواستطاع هذا األخير تاشفين 

 .بعده ألبنائه
فسح المجال له فخطب له في وهذا يوسف بن تاشفين التي حققها وبعد االنتصارات 

وذلك من خالل وكان اسمه على لسان كل العرب  (6)د المغرب على نحو ألفي منبر الب
 .االنتصارات التي حققها في عهد أبو بكر بن عمر

فدخلها  ثم توجه إلى فاس (7)سرع في تنظيم جيشه الذي بلغ مائة ألف فارس ومن ثم 
بين سنة  هسط سلطانبم، و 8411/هـ014طنجة سنة   دخل ، ثم8414/هـ010فدخلها سنة 

                                                             

 .08المرجع السابق، ص :الناصري ( 1
 .87، ص8لسان الدين ابن الخطيب، ط: ت، الماركشيةموشية في األخبار الحلل ال: مجهول( 2
، نشأة 7الفاطميين وبنو زبري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين، ج :تاريخ المغرب العربي: عبد الحميدزغلول سعد ( 3

 .588المعارف، اإلسكندرية، ص
 .098، ص0487الجزائر في التاريخ، دار األمة، : سعدي عثمان( 4
 .810، ص0444، الجزائر، 7تاريخه وشقافته، دار الهدى، ط: المغرب العربي: بونار رابح (5
 .10، ص8عالقات الفاطميين في مصر بدول المغرب، مكتبة مدبولي، ط: خضيري حسن أحمد /د( 6
 .15، ص0440، الجزائر، 8موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانة، ط: عمورة عمار( 7
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وبعد ذلك .(1)الجزائر على إفريقيا الشمالية حتى بالد 8414/هـ000م وسنة 8414/هـ010
كما عمل يوسف  (2)واألندلس  مغربوسلطان البأمير المسلمين يوسف بن تاشفين تلقب 

المرابطين في يد قوطها بسوذلك  (3) سةر ادألابنيت أيام على تهديم أسوار مدينة فاس التي 
تم فتح المجال الجنوب األقصى وصنهاجة بين زناتة صراع المن الحلقة األخيرة وهنا تنتهي 

فاس إلى قاعدة وتحويل السهول الساحلية األقصى كله واالستيالء على  بفتح المغر لأمامهم 
فاستكمل يوسف بن تاشفين غزوه في خمس سنوات ثم غزو المغرب األوسط  (4)عسكرية 

 (6).فين التخلص من كل القوى المعارضةأراد يوسف بن تاشكما  (5)الجزائر حتى مدينة 
 :م1414/هـ414تأسيس مدينة مراكش عاصمة المرابطين  -4

وفي تاريخ  في بالد  المغرب عموما، كان تأسيس مدينة مراكش بمثابة مرحلة جديدة 
، نمن المراكز الثقافية والعلم والسياسة وحاضرة للدولة المرابطيوأصبحت  خصوصا المرابطي

 .دراسة تأسيسها إلىنا مرتبط بيوسف بن تاشفين وهذا ما جعلوكان تأسيسها 
بن تاشفين م حيث اشترى يوسف 8411/هـ059وكان تأسيس مدينة مراكش سنة 

وسميت  (7)الملوك وخافته جيوشه أرضها بماله الذي خرج به من الصحراء السودان وكثرت 
أسود كان يستوطنها يخيف الطريق اسمه مراكش ثم استوطنها بهذا االسم نسبة إلى عبد 

أن رى حول التسمية مفادها خأ روايةوهناك  (8)بن تاشفين يوسف البربر، ثم قدم عليها 
لون هذه تعمللصوص يهابه المارون، وكانوا يس كان مأوى بنيت فيه مراكش الذي المكان 
ولهذا سمي المكان " مشي مسرعاأ"المصامدة ما وصلوا إلى هذا المكان ومعناه بلغة لالكلمة ك

                                                             

، 8911، بيروت، 5، طيينكي، دار العلم للمالليأمين فارس، منير البعل: تتاريخ الشعوب اإلسالمية،  :بروكلمان كارل( 1
 .789ص
، بيروت، 8، دار العرب اإلسالمية، ط8دمحم محي، ج: تموسوعة إعالم المغرب ، : الفارس المحدوب عبد الكبير (2

 .777، ص8991
، الرباط، 7عبد الوهاب ابن منصور، المطعبة المالكية، ط: ت،  فاسجنى زهرة األس في بناء مدينة : الخرنائي علي( 3

 .08، ص8998
 .94-19، ص0448مدينة فاس في العصر المرابطي والموحدي، دار العقاد، اإلسكندرية، : طه جمال أحمد( 4
 .08الجزائر حضارة وتاريخ، دار الهدى، الجزائر، ص: نادر بن طيب( 5
 .845دولة بن صالح في تامسنا بالمغرب األقصى، دار الثقافة، ص: رجب دمحم عبد الحليم( 6
 .8709، ص8191نزهة الفضالء تهذيب سير إعالم البنالء، دار األندلس، : عقيل موسى دمحم حسن/د( 7
 دمحم: ت، الموحدينن فتح األندلس إلى آخر عصر دمن ل :المعجب في تلخيص أخبار المغرب: دالمراكشي عبد الواح( 8

 .851، ص8910، الكتاب الثالث، القاهرة،  سعيد العريان
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إبن إلى ها بنائينسبون المتأخرين  اإلسبانيينأن بعض تقول ورواية أخرى  (1)سم إلا بهذا
تؤكد ولكن بعض الروايات الطنجية في أيام الخليفة عبد الملك،  موريتانيامن  تامون الذي فر

 المكان بين قبيلتي ف بن تاشفيناألمير يوسقد اختار لو  (2)أن أبا تاشفين هو المؤسس األول 
 في وسطحيث كان موقعها هما ومراقبة تحركاتهما المعادية، عخضاإلناتة ز مصمودة و  قبيلتي
موطنهم  والمكان يعبر عن تعلق المرابطين بالصحراءالقوافل بين الشمال والجنوب،  طريق

 (3).األصلي
مسجد  و قام ببناءفي خيام العشر ف بن تاشفين سو يوكان أول من سكن موضعها 

 (4).المدينة الحكومية 
، ماء قصره المكرمفي وسط المدينة ساقية طاهرة ماؤها  أرسلها شرع في بناء ماعدبو 
  هي اليوم أشرفو لسقى الخيل والناس، ساقيات  هابلمدينة من القبلة إلى الجوف، و تشق ا

قام و أ (5)في شرق الجامع المكرم  جومن بركاته وضع دار الفر ، ءهواها ل واعد الدنيامدن ال
في هذه المدينة العريقة مساجد ودارس وحمامات وفنادق التي كانت على الشكل الصحراوي 

 (6).اإلفريقي

وتعد مدينة مراكش من أهم األعمال التي قام بها يوسف بن تاشفين لتنظيم شؤون 
 .دولته وتثبيت أركانها

 :ةقمعركة الزال -5
لطنجة وغيرها من المدن متالكه ا  التي حققها يوسف بن تاشفين و  راتنتصاإلبعد ا

دولته ة المرابطين وبالتالي أصبحت مالتي تعد عاصمراكش تأسيسه لمدينة األخرى وكذلك 
وهذا ما جعلنا ، معركة الزالقةحققه في ذي ال االنتصار خاصة بعدمن أقوى الدول بالمغرب 

 .في هذه المعركة بن تاشفين دراسة ما قام به يوسفنقوم ب
                                                             

 .807المصدر السابق، ص: المراكشي ابن عذاري ( 1
 .740، ص8910، مكتبة المعارف، رباط، 8دمحم محي وآخرون، ج: تر،  إفريقيا: كرنجال كارمول( 2
 .011المرجع السابق، ص: سعدون نصر هللا( 3
، 8المرابطون صنهاجة الصحراء الملثمين في المغرب والسودان واألندلس، ج:تاريخ المغرب العربي: حميدسعد عبد ال/ د( 4

 .000-007، ص0441دار المعارف، اإلسكندرية، 
، 8915، يتالشؤون الثقافية العامة، الكو سعد زغلول عبد الحميد، دار : تع ،االستبصار في عجائب االمصال :مجهول( 5

 .084ص
 .00،صبيروت ،0ط ، دار العرب اإلسالمية،8،جدمحم حجي ودمحم : تر ،وصف إفريقيا: الوزان الحسن بن دمحم سىالفا( 6
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ما دفعهم إلى االستنجاد العهد أخذ اإلسبان يتالعبون بمصائر عرب األندلس وهذا في هذا 
 (2)فتحها قام بالمغرب و فسار إلى  فلبى يوسف بن تاشفين الدعوة ثم  (1)بالمغاربة المرابطين 

وهذا ما دفع مشايخ ذفونش يدفعون الضرائب إلى األ في ذلك العهد الطوائفحيث كان ملوك 
لوصول إلى لوالتشاور فيما بينهم القاضي عبيد هللا بن دمحم بن أدهم  التفاوض مع إلىاإلسالم 

صاحب مراكش إلى أبو يعقوب يوسف بن تاشفين ملك الملثمين رأيهم أن يكتبوا حل، فاجتمع 
فأجابه يوسف  بيليةلنزول بمنطقة اش بيليةاشدعاه المعتمد بن عباد صاحب ثم  (3)يستنجدونه 
وفي سنة  (4)إلى وجهته  تاد العدو فحيثما كان العدو توجهإنما حيث ناويا جه"بن تاشفين 

بجيوشه  (5)ونزل بالجزيرة الخضراء ن سبتة بن تاشفين مم عبر يوسف 8411 -هـ 019
 (6).داود بن عائشةالجرازة بقيادة قائده الكبير 

بنه الراضي إلخالئها لهم، وذلك حسب االتفاق المبرم ال (7)بن عباد فأرسل المعتمد 
األمير وجيوشه نحو اشبيلية ليلتقي  مدوسرعان ما تق (8)بين بن تاشفين، وعباد بن المعتمد 

المرابطين  وتقابلت جيوش (9)م 8411 -هـ 019الفونسو السادس في سهل زالقة سنة بالملك 
بن تاشفين من هناك أرسل يوسف و  ،قرب بطليموساإلسبان المرابطين بجيوش مسيحي 

في اإلسالم أو أداء فيه أن يختار بين الدخول يعرض عليه السادس إلى الفونسو كتابا 
وأقسم أال يبرح من  الفونسو السادسذلك غضب السنة، وقد آثار كما تقتضى أوالقتال الجزية 

                                                             

 .05، ص0441، األردن، 8المرابطون واألندلس، دار الكتاب الثقافي، ط: عبيدات داود عمر سالمة/د( 1
 .774، ص8991، بيروت، 8، دار الكتب العلمية، ط1الكامل في التاريخ، مج: ابن االثير( 2
، 5إحسان عباس، مج: تر ، الزمانوفيات األعيان وأبناء : بن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن أبو بكر( 3

 .01دار صادر، بيروت، ص
 .090المرجع السابق، ص:  سعدي ثمان( 4
، 0440، بيروت، 8إلسالمي، طدراسات في تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي، دار المدار ا: طه عبد الواحد ذنون /د( 5

 .891ص
 .84، ص8901محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرها، المكتبة العلمية، مصر، : مظفر علي( 6
خلكان، بن : أنظر. أبو القاسم بن المعتمد باهلل أبو عمر وعباد بن الظافر المؤيد باهلل وقرطبة واشبيلية: المعتمد بن عباد( 7
 .08السابق، ص، المصدر 5ج
 .847، دار المعرف، مصر، ص"التبيان"مذكرات األمير عبد هللا المسمات بكتاب : بروقنسال ليفي( 8
، 8911، بيروت، 7الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة، دار النهضة العربية، ط: بيضون إبراهيم/د( 9

 .711ص
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المسلمين فكتب ليوسف بن تاشفين أن يخدع فأراد الفونسو السادس  (1)مكانه الذي حل به 
ن دا هو الجمعة وهو عيد المسلمين غ" السبت عيد ونحن ال نقاتل في أعياد المسلمين، وا 

ومن  (2) االثنينحتى يوم كثير منهم، أما األحد فهو عيدنا، فنؤجل القتال اليهود، وفي جيشنا 
 0 -هـ 019رجب  00يوم الجمعة  في موقعة الزالقةوقعت المعركة ومن هنا نجد ان 

 (4)بين المرابطين واألندلس ضد الصليبيين معركة مشتركة  هيو   (3)م 8411نوفمبر 
وبعد ذلك الحق ملوك الطوائف  (5)فاستطاع يوسف بن تاشفين هزمهم وتوقيف تقدمهم 

 (6).بمملكته وعاد إلى فاس واتخذها عاصمة ملكه
 :وفاة يوسف بن تاشفين -1

للحكم المرابطي مباشرة عاد إلى األندلس خضاع إمن ما تمكن يوسف بن تاشفين  بعد
هـ 091سنة خطير وذلك العظيم بمرض سنوات أصيب هذا القائد وبعد مرور . (7)المغرب 

وبعد مرور عامين من مرضه  (8)وهو مرض ال شفاء منه بمرض الفالج ويدعى هذا المرض 
وأقضى  ،(هـ544)في مستهل محرم سنه خمسمائة  مرضه توفي األمير يوسف بن تاشفين

 (9).ملكا أصيل الرأي راسخ أركان الحلمإلى ولده علي وكان أمره بالعهد 
وقد كانت وفاته فاجئة ، (10)سنة في الحكم  01سنة قضى منها ( 844)بعد ما عاش مائة 

هذا متواجد بمدينة ومازال قبره إلى يومنا  (1)ألهله وألعيان دولته، فتم دفنه بمراكش كبيرة 
 (2).مراكش المغربية

                                                             

دراسة في تاريخ السياسي والحضاري، دار  :رية األندلسية في العصر اإلسالميمتاريخ مدينة ال: ل دمحم أحمدضأبو الف( 1
 .801، 8991المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

 .811، ص0484، 0مائة من عظماء أمة اإلسالم غير مجري التاريخ، دار التقوى، ط 844: الترباني جهاد/د( 2
 .877-870، ص8914، بيروت، 8وآخرون، دار الكتاب اللبناني، طإبراهيم خورشيد : تر. األندلس: كوالن. س.ج( 3
 .071، ص0449، مصر، 8النوازل الكبرى في التاريخ اإلسالمي، األندلس الجديدة، ط: زغروت فتحي( 4
، 0444، 8نصوص سياسية من فترة االنتقال من المرابطين إلى الموحدين، مكتبة الثقافة الدينية، ط: مؤنس حسين/د( 5

 .1ص
 .009ص، 0447والقبائل واألمم، دار الراتب،  الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب: مجهول (6
 .11،ص رجع السابقم: عمورة عمار( 7
 .711المرجع السابق، ص : سعد زغلول( 8
، 8781رقم الحلل في نظم الدول، طبع بالمطبعة العمومية بمحاضرة تونس المحمية، : السلماني أبو عبد هللا بن خطيب (9

 .57ص
، 8991، بيروت، 8، دار الغرب اإلسالمي، ط8910ن البداية ولغاية م :التاريخ السياسي للجزائر: ماربوحوش ع( 10
 . 79ص
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وكانت شخصية يوسف بن تاشفين تتميز بالقوة التي بقيت على مسرح األحداث قرابة 
 (3).والتوحيدة من الرغبة في التوسيع تشخصينصف قرن بكل ما تمثله 

 .وبوفاته تنتهي مرحلة القوة التي عرفتها الدولة المرابطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

، دار صادر، 8حسن إبراهيم مروة، ج: ت، دولة اإلسالم: بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الدين أبو عبد هللا دمحم( 1
 .549، ص8999، بيروت، 8ط
 .11المرجع السابق، ص: عمورة عمار( 2
، 8998، القاهرة، 7الجزائري، دار الصحوة، ط صفحة رائعة في التاريخ :بني حماددولة : عويسي عبد الحكيم/د( 3

 .814ص
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علي بن يوسف  وعصر مرحلة الضعف والزوال ما بعد يوسف بن تاشفين :الثالثالمبحث 
 .[م1142-1145 -هـ544-535]

عصر بمباشرة بعد وفاة يوسف بن تاشفين  ةارتبطت مرحلة الضعف للدولة المرابطي
 :علي بن يوسف وهذا ما دفعنا إلىابنه 

 :ترجمة شخصية علي بن يوسف -1
هـ بقصره بمراكش خلفه ابنه 544لما توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين سنة 

 .علي بن يوسف
عقب سقوطه في أيدي ر سبتة ثغم ب8410 -هـ 011لي بن يوسف سنة ولد ع

ويكنى  (1)وأمه أم رومية اسمها قمر وتسمى أيضا فاض الحسن المرابطين بأشهر قالئل، 
هـ كان ملكا عظيما عالي الهمة 091الملك بالعهد من أبيه سنة الحسن تصبر أبيه  بيبأ

العين، كان طويل القامة، أسود  (2)رفيع القدر، فسيح المعرفة سهير الحلم، عظيم السياسة 
 (3).واحترام كبير للفقهاء والعلماءشديد الذكاء، وكان له إطالع على الفقه واألدب 

وتولى أمر الدولة المرابطية بعد وفاة والده  (4) يواشتهر بأمير لمتونة الشهير بالمرابط
 (5).وعمره ثالث وعشرون سنة م8841/هـ544يوسف بن تاشفين 

 :(علي بن يوسف بن تاشفين)ه لإلمارة يتوال -2
إمبراطورية مغربية مرابطية تجمع بين بعد وفاة يوسف بن تاشفين تاركا وراءه 

ال في سنغاال وتمتد إلى بالد السودان والشمشرقا وبالد األندلس مغربين األقصى واألوسط ال
 (7)أصبح القطران المغرب واألندلس دولة واحدة عاصمتها مراكش  التاليبو  (6)غرب إفريقيا 

                                                             

دني، ، مطبعة الم8المغرب واألندلس، ق ر المرابطين والموحدين فيصع :ولة اإلسالم في األندلسد: د هللاعنان دمحم عب( 1
 .51، ص8994، القاهرة، 0ط
، القاهرة، 8، مكتبة الخانجي، ط0دمحم عبد هللا عنان، مج: ت،  ار غرناطةباإلحاطة في أخ: الدين بن الخطيب لسان( 2

 .51، ص8917
 .811السايق، صالمرجع : بونار رابح( 3
، القاهرة، 0، مكتبة الخانجي، ط8دمحم عبد هللا عنان، مج: ت، اإلحاطة في أخيار غرناطة: الدين بن الخطيب لسان( 4

 .011، ص8917
 .851المصدر السابق، ص : زرع الفاسي ابن ( 5
كالتهم، دار الثقافة، القاهرة، تاريخ المسلمين في إفريقيا ومش: شوقي عطا هللا الجمل وعبد هللا عبد الرزاق إبراهيم( 6

 .54، ص8991
 .084في تاريخ المغرب واألندلس، دار النهضة العربية، بيروت، ص: العبادي دمحم مختار( 7
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منقاد للحق عدال الحكم فيما بعد إلى علي بن يوسف، وكان رجال حليما وقورا صالحا  ولي
وكان وتلقب أيضا بأمير المسلمين فزاد في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم  (1)وللعلماء 

له عهد  أصدر وقبل وفاة يوسف بن تاشفين (2)إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة 
 خايوتمت مبايعته من طرف أشم 8840 -هـ 091سنة  التولية بقرطبة في شهر ذي الحجة 

حيث أوصى  (3)واألكابر والقادة وأخوه تميم معلنا بذلك طاعته ألخيه  لمتونة وقبائل صنهاجة
 :قبل وفاته بما يليأوصى يوسف بن تاشفين ابنه علي بن يوسف 

 .من قبيلة لمتونةال إفي مناصب الحكم القضاة  أن ال يقوم بتعيين -8
 .أن يحتفظ في األندلس بجيش دائم وأن يكون حسن األجر -0
ومعاملة أهل األندلس باللين والرفق يعمل على تشجيع األندلس على روح الجهاد  أن -7

 (4).األخوية مع نبي هود العالقة وتقوية
 :أهم منجزات وفتوحات األمير علي بن يوسف -3
 :م1144 -هـ 541أو الكونتاب  شمعركة اقلي -أ

ببعض بن يوسف على حاله إال أنه قام  علي استمر حال أيام أمير المسلمين
 .ومعركة القضاة شمعركة اقليوكان أبرزها الفتوحات 

ضد النصارى وسبب باستئناف الجهاد  تميم ألخيه وكتبعاد علي بن يوسف إلى المغرب 
م سمع ملك فشالة بمرضه 8840 -هـ 091مرض يوسف بن تاشفين سنة ذلك أنه عندما 

 (5)تولي علي بن يوسف الحكم أراد أن يردها  عندمااشبيلية، و الفرصة بالهجوم على  فانتهز
وكقائد فقام بعزل أخيه أبا الطاهر تميم عن والية المغرب وعينه لوالية غرناطة باألندلس 

المنيعة فشد الحصار عليها بقيادة أخيه  شثم قام بفتح قلعة اقلي (6)أعلى للجيوش المرابطية 

                                                             

إحسان عباس، : ت،  وفيات االعيان وانباء وابناء الزمان: بن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن أبو بكر (1
 .807ص، دار صادر، بيروت، 1مج
 .99، ص0447، بيروت، 0، دار الكتب العلمية، ط9دمحم يوسف حقاق، مج: ت ، الكامل في التاريخ: ابن األثير( 2
 .51المرجع السابق، ص: عنان دمحم عبد هللا( 3
 .99-91، ص0441، القاهرة، 8فقه التمكين عند دولة المرابطين، مؤسسة إقرأ، ط: الصالبي علي دمحم/د( 4
 .14المرجع السابق، ص:   عناندمحم عبد هللا( 5
 .09المصدر السابق، ص: المراكشي ابن عذاري ( 6
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ل قتبعة أمراء من دولته مع جيوشهم فالسادس ابنه شانجة برفقة س أرسل الفونسوف (1)تميم 
على الفونسو  (2) في عهد علي بن يوسف ولي العهد، فكان أعظم نصر حققه المرابطين

 (3).ابنه والسادس 

 :معركة القضاة -ب
 - هـ547سنة ( مدريد)مجريط في منطقة تصدي النصارى للمرابطين على الطريق 

وسميت م فاقتحمها عليهم علي بن يوسف ثم تابع المعركة في طلبيرة وجرت معركة 8849
 (4).جيشركة القضاة لكثرة القضاة في البمع
 :-في عهد علي بن يوسف-أهم العوامل التي ساعدت على إنهيار الدولة المرابطية -4
بعد ما تمكنوا من  م8841 -هـ 548 شمرابطون انتصارات بعد معركة اقليلم يسجل ال - أ

مشجعة اإلسالمي، فكانت الحروب الصليبية بالمشرق بالد األندلس إليهم، فاندلعت اخضاع 
ملك بعدما أصبح خاصة اإلسالمي  بالمغربالمسلمين محاربة اإلسبان على لملوك وساند 
 (5).إسبانيا النصرانيةالسيادة المطلقة على صاحب  أرغونة

 (6)أهل السنة والجماعة على مذهب  – بالتجسيم المرابطينووصف  تومرتابن دعاية   - ب
 .نيطتشويه سمعة المراب (7)حيث أراد ابن تومرت 

الف مع النصارى حإلنحراف على المنهج الرباني والتضعف العقيدة اإلسالمية وا - ج
انضمام القائد م وهو 8870 -هـ 501سنة حدث مثلما  (1)والثقة بهم والممالك اإلسبانية 

                                                             

، 8911، المكتبة العامة، اإلسكندرية، 5التاريخ الدبلوماسي من أقدم العصور إلى اليوم، مج: بالنازي عبد الوها( 1
 .849ص
بدأت دعوتهم من الرباط وهي أماكن تقام للعبادة ولهذا سميو بالمرابطين وقد تطورت هذه  ةهم فرقة سياسي: المرابطين( 2

آفاق غرناطة، : الدنون عبد الحليم: رأنظ. م8801 – 8451الحركة بحيث أقامت دولة إسالمية قوية واستمر الحكم فيها 
 .01، ص8911، دمشق، 8دار المعرفة، ط

 .788، ص0445، الكويت، 8المصور، اإلبداع الفكري، طاألندلس التاريخ : السويدان طارق ( 3
 .780ص :المرجع نفسه( 4
، 8910الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، دار الغرب اإلسالمي، طبعة جديدة، تونس، : داالمطوى دمحم العروسي( 5

 .008ص
، المدينة المنورة، 8اإلسالمية، ط ، الجامعة8صالح عبد هللا الغامدي، مج: ت اإلكتفاء في أخبار الحلفاء،: مجهول( 6

 .01، ص0441
هو دمحم بن عبد هللا بن عبد الرحمان ابن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان ين صفوان ين جابر : ابن تومرت( 7

 يةتين الموحدية والحفصلتاريخ الدو : كشير الز : أنظر. م8491 -هـ 098بن عطاء ابن رباح بن خالد بن سليمان، ولد سنة 
 .0-7م، ص0440 -هـ 8000دمحم ماضود، مكتبة العتيقة، تونس، : ت،
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يواجه علي بن يوسف وأصبح عالقاته مع بعد ما ساءت المرابطي الفالكي إلى الموحدين 
 (2).الحصون المرابطية ثم ارتدى وعاد إلى طاعة المرابطين

 (3).ةفي شؤون وأمور السلط النساءدخل تألعوانهم و  ضاةاختيار بعض الق ءسو   - د
 :وفاة علي بن يوسف -5
إلى آخر يوم من لقد حاول علي بن يوسف بذل طاقته في محاربة الممالك اإلسبانية   

 (4).حياته
اته فترة طويلة من م فانتهت بوف8871 -هـ 577حيث توفي علي بن يوسف سنة   

 (6) في عهده المتتاليةوذلك بسبب الهزائم  (5)في بالد المغرب واألندلس رار قالرخاء واالست
، (7)ومسوقة لمتونة بين قبائل حدثت الشحناء والمقاطعة  بن يوسف وبوفاة األمير علي

 (9).وا من البربر المغاربةناكالذين بسبب ظهور الموحدين و ذلك   (8) هوضعف سلطان

                                                                                                                                                                                              

 .14المرجع السابق، : الصالبي علي دمحم( 1
، القاهرة، 8، طإقرأكم التفتيش البربرية، مؤسسة سقوط األندلس اإلسالمية ومحا :دولة الموحدية: الصالبي علي دمحم( 2

 .14، ص0441
 .07السابق، ص المرجع: عصمت عبد اللطيف( 3
خالل عصر المرابطين :في الصراع مع النصارى  جهود علماء األندلس: أبا الخيل دمحم بن إبراهيم بن صالح الحسن( 4

 .79، ص8991، السعودية، 8والموحدين، دار أصداء المجتمع، ط
 .04، ص8991، 8الدينية، طحسين مؤنس، مكتبة الثقافة : ت ،وثائق المرابطين والموحدين: المراكشي عبد الواحد( 5
 .90، ص8910، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  تاريخ مدينة المرية اإلسالمية: السيد عبد العزيز سالم/د( 6
الموحدون، : دمحم إبراهيم الكناني وآخرون، ق: تالبيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،  : المراكشي ابن عذاري ( 7

 .81، ص8915بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 
، بيروت، 8، دار صادر، ط0حسن إسماعيل مروة، ج: ت،  دولة اإلسالم: بن أحمد بن عثمان الذهبي دمحم( 8

 .04ص8999
محمود عبد الصمد، منشأة : ت،  لمشرق اإلسالمي في العصور الوسطىبالد المغرب وعالقاتها با: مارسيه جورج( 9

 .011، ص8998المعارف، اإلسكندرية، 



 

 

  

 

 .تعريفات قضائية ::املبحث األول
 .يةسياسدور القضاء يف احلياة ال: املبحث الثاني
 .دور القضاء يف احلياة االجتماعية: املبحث الثالث

 .دور القضاء يف احلياة العسكرية: الرابعاملبحث 
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 .تعريفات قضائية: األولمبحث ال

للقضاء مكانة عظيمة ومنزلة شريفة، وفاصل بين الناس في خصوماتهم وحاسم 
للتداعي وقاطع للتنازع، وقد كان العرب في جاهليتهم يعرفون منزلة القضاء ويختارون له 

ذلك في زمانه و  هللاأهله ويطلقون عليه الحكام وقد اهتم المسلمون بهذا األمر، ومارسه رسول 
قامة القسط، األهداف  وامسماله من ل التي جاء ألجلها فهو الذي يسعى إلى تحقيق العدل وا 

قامة الحدود واألحكام ... وحفظ الحقوق  ن   ﴿: ، وذلك لقوله تعالى(1)وا  َت  َواِ  ُكم َحَكم   َبي َنُهم   َفاح 
طِ  ِسِطينَ  ُيِحب   ّللا َ  ِإن   ِبال ِقس  ، وخطة القضاء في الدنيا هي خطة األنبياء ومن بعدهم (2)﴾  ال ُمق 

خطره في األخطار،  وامولسفال شرف الدنيا بعد الخالفة أشرف من القضاء : من الخلفاء
ولذلك فقد كان للوالة في إفريقيا  (3).مالوالكلعلماء في متوليه من شروط الصحة اشترط ا

كعامل الخراج، والصدقات والقاضي وتوابعه من المحتسبين وما : مجموعة من المساعدين
إلى ذلك، ومن أهم هؤالء بعد عامل الخراج والصدقات، القاضي والذي كان يعين من طرف 

بعاد الوظيفة و  تهللسلط إثباتاالخليفة  عن أي تأثير يصدر شخص القاضي الالدينية العليا، وا 
من الوالة، كما كان الوالة أيضا يحصرون القضاء في الفصل في الخصومات وتوابعها 

أما بمجيء المرابطين  (4).نتسبيالم ومهام المحالمظمهمة النظر في  بأنفسهمويمارسون 
في  يديننمستودخولهم بالد المغرب فإن األمر مختلف فالمرابطون أقاموا نظامهم القضائي 

إلى نظام األندلس القضائي، ذلك النظام الذي جعله المرابطون محكما وفصلوا بين ذلك 
 .، وهذا ما سنتطرق في حديثه في هذا الفصل(5)السلطة اإلدارية والقضائية 

 

                                                             

 .89، ص8991تاريخ القضاء في اإلسالم، دار الفكر المعاصر، بيروت، : الزحيلي دمحم/د( 1
 .24اآلية الكريم، المائدة،  القرآن(2
يستحق القضاء والفتيا  منقبة العليا فيالمر  :تاريخ قضاة األندلس: جذاميالنباهي أبو الحسن علي بن عبد هللا بن دمحم ال( 3
 .7، ص8911، بيروت، 5، دار اآلفاق الجديدة، ط8لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديدة، ج: ت ،
 .801، ص8918، الجزائر، 4المغرب اإلسالمي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط: لقبال موسى/د( 4
 .857-851المرجع السابق، ص: حسن علي حسن/د(5
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 :تعريف القضاء -1
 :لغة -أ

، (3)، ويكون بمعنى الحكم(2)م أي حكم وأوجب وحت   (1).يعني الحكم والفصل والقطع
ِذهِ  َتق ِضي ِإن َما َقاض   َأن َت  َما َفاق ضِ  ﴿كقوله تعالى  ن َيا ال َحَياةَ  هََٰ وقضى إليه : ويقول (4).﴾ الد 
َراِئيلَ  َبِني ِإَلىَٰ  َوَقَضي َنا ﴿وبه يفسر (5).الوصية: عهدا معناه ِسُدن   ال ِكَتاِب  ِفي ِإس  َر ضِ  ِفي َلُتف   األ 

َتي نِ  ُلن   َمر  أي صير قاضيا،  -بالبناء للمجهول-ويقال استقضى فالن  (6).﴾ َكِبيًرا ُعُلوًّا َوَلَتع 
وقضى األمير قاضيا مثل أمر أميرا، فهو يأتي في اللغة بمعنى الحكم، والفراغ، واألداء، 

الحكم القضاء، والحكم بفتحتين الحاكم، : واإلنهاء، والتقدير، واألول هو المراد هنا وفيه
 (7).ة إلى الحاكمصمخامحاكمة الموال

 :اصطالحا -ب
 ِإن ا َداُوودُ  َيا ﴿ ، لقوله تعالى(8)ويقصد به فصل الخصومات وقطع المنازعات 

َر ضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعل َناكَ  ُكم األ   ِإن   ّللا ِ  َسِبيلِ  َعن َفُيِضل كَ  ال َهَوىَٰ  َتت ِبعِ  َواَل  ِبال َحق ِ  الن اسِ  َبي نَ  َفاح 
مَ  َنُسوا ِبَما َشِديد   َعَذاب   َلُهم   ّللا ِ  َسِبيلِ  َعن َيِضل ونَ  ال ِذينَ  وهو كذلك الحكم  (9).﴾ ال ِحَساِب  َيو 

 (10).ذاعصية على سبيل اإللزام والنفالمعلى مرتكب 

                                                             

 .88، ص8919، عمان، 4نظام القضاء في الشريعة اإلسالمية، مكتبة البشائر، ط: زيدان عبد الكريم/د( 1
، 8991، عمان، 8القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في اإلسالم، دار عمار للنشر، ط: إبراهيم دمحم الحريري /د( 2

 .88ص
، 4النظام السياسي في اإلسالم، فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ط: السامراني نعمان عبد الرزاق/د( 3

 .2، ص4000الرياض، 
 .71االية القرآن الكريم، طه، (4
، 8991، بيروت، 8الحبيب الفقهي وآخرون، دار المنتظر، ط: المجالس والمسايرات ، ت: النعمان بن دمحم القاضي(5

 .811ص
 .2االية القرآن الكريم، اإلسراء، ( 6
، بيروت، 8العالقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة اإلسالمية، دار الكتاب العربي، ط: النواوي عبد الخالق( 7

 .878، ص8972
، 8991، دمشق، 8دمحم فضل عبد العزيز المراد، دار القلم، ط/د: ت ، نوادر الفقهاء: الجوهري دمحم بن الحسن التميمي(8

 .101ص
 .41االية القرآن الكريم، ص، ( 9

العربية إجراءات الدعوة القضائية أمام المحاكم الشرعية في الفقه وأنظمة المملكة : ربيع المدخلي دمحم بن منصور( 10
 .1السعودية، أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة وأموال الدين، المملكة العربية السعودية، ص
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وقطعا  في خصوماتهم حسما للتداعيبأنه الفصل بين الناس : ابن خلدون  هوقد عرف
وعرفه بعض الفقهاء بأنه قول ملزم يصدر عن والية عامة، أما وظيفته فإنها ، (1)للتنازع 

 (2).منطقي والقضاء هو فرض كفاية سنة مؤكدةالتي هي مقياس تكمن في العملية القضائية 
 :القضاء عند المالكية -ج
بأنه صفة حكيمة توجب أحد علماء المالكية فأما القضاء عند المالكيين فقد عرفه  

عموم مصالح  ولو بتعديل أو تجريح ال فيحكمه الشرعي، لموصفها نفوذ 
وبهذا يخرج التحكيم وكذلك تخرج والية جميع أحكامه حكمه، نفوذ والمراد بنفوذ (3).المسلمين

القضاء : ابن رشد وابن فرحون  هعنببعض األحكام وقد قال ألنها خاصة الشرطة وأخواتها 
 (4).على سبيل اإللزامهو األخبار عن حكم شرعي 

 :تعريف القاضي -2

األمور الدينية و الدنيوية، هو الذي يفصل في كل القاضي في الشريعة اإلسالمية  
وموافقته، بمقتضى الشرع لألحكام وغيرها ويعد القاضي هو المنفذ وفي الجنايات والعقوبات 

وال ال يصاغ :كما ينبغي ان يكون للقاضي ثالث خصال ، (5)في ذلك  االمامنيابة عن وأنه 
 (6).بع المطامعوال يت   ارعضي

 

                                                             

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن : مقدمة ابن خلدون  :ن بن خلدون عبد الرحم( 1
 .440، ص4008األكبر، دار الفكر، بيروت، 

 .884، ص8998لحكم واإلدارة في الدولة اإلسالمية دراسة مقارنة، مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، نظم ا: شريف عمر( 2

 .99، ص8994، 1، دار الفكر، ط4مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: الخطاب أبو عبد هللا دمحم بن دمحم( 3
، 8مناهج األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، طتبصره الحكام في أصول األقضية و : ابن فرحون إبراهيم بن علي بن دمحم( 4

 .92، ص8914
، دار المعرفة، 4ارة، جياإلتقان واألحكام في شرح ثقافة الحكام المعروف بشرح م: الفاسي أبو عبد هللا دمحم بن أحمد( 5

 .9ص
، 8مكتب التجارية الكبرى، ط ،1أخبار القضاة، صح، عبد العزيز مصطفى المراغي، ج: وكيع أبو بكر دمحم بن خلف( 6

 .52ص
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 :تعريف قاضي القضاة -2-1
وزير المنصب بمثابة ويعد سائر القضاة يرأس فيه صاحبه هو منصب قضائي  

واشهر من ، (1)المنصب أو عزلهم منه وتوليتهم على القضاة اإلشراف العدل، ومن سلطاته 
وأبو الوليد دمحم بن أحمد بن التغلبي أحمد بن حمد بن أبو القاسم : ماهتولى هذا المنصب 

 (2).رشد
 :صفات القاضي -2-2
 :إن للقاضي صفات متعددة نذكر منها 

 .حسن العلم باألمور الدينيةأن يكون  -8
بصير متكامال عدال عارفا بما يقضي ا عسمي راحمسلما عاقال بالغا ذكرا أن يكون  -4

 (3).به
 (4).غير مخدوع لعقله فطنناحرا وأمير الجيش والحرب أن يكون  -1
 (5).حسن العقل وشديد الحلمأن يكون  -2
 .صحيح الجسم، والرأيالغضب، كريم الطبع، أن يكون قليل اللهو، بطيء  -5
 (6).سالمة الحواس، وهي السمع والبصر والنطق -1

 :شروط القاضي -2-3
وينفذ بها فيه شروطه التي يصح معها تقليده ال يجوز أن يقلد القضاء إال من تكاملت  

 :حكمه وهي كاآلتي
 ذكرا حرا : "قضاء خصال مشترطة في صحة الوالية وهي أن يكون لل: قال ابن رشد

ستة خصال ال يصح أن يولى القضاء إال من اجتمعت فهذه . بالغا عاقال واحدمسلما 
 (1)".فيه

                                                             

 .107، ص4080، عمان، 8معجم مصطلحات التاريخ والحضارة اإلسالمية، دار زهران، ط: الزناتي أنور محمود( 1
، شركة مكتبة 8إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك، ج: البغدادي عبد الرحمان بن دمحم بن عسكر( 2

 .887، مصر، ص1لحلبي وأوالده، طومطبعة مصطفى البابي ا
 .11، ص1، دار الفكر، ط4مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج: الخطاب أبو عبد هللا دمحم( 3
 .17، ص8992، بيروت، 8، دار الغرب اإلسالمي، ط81الذخيرة، ج: القرافي أبو العباس شهاب الدين( 4
عارف أحمد عبد الغاني، دار الكتاب، دمشق، : ت،سلوك المالك في تدبير الممالك : أبي الربيع شهاب الدين أحمد( 5

 .885، ص8991
 .91، ص4081، عمان 8الحضارة والنظم اإلسالمية، دار الفكر، ط: الجبوري أحمد إسماعيل( 6
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  (2).والمكروهاتمات مجتنبا للمحر أن يكون ملتزما لواجبات الشرع 
  أن إمام معين مثل إال بمذهب وأن ال يحكم ، (3)جتهاد اإلأن يتميز بالعدالة والفطنة و

 (4).مالكيا أو شافعيا أو حنفيايكون 
  بمعنى أن  وحكيما. أن يكون القاضي حكيما فهيما مستقيما وأمينا مكينا متينا حكيما

لِ  َيأ ُمرُ  ّللا َ  ِإن   ﴿: لقوله تعالى، (5)يكون عادال  َسانِ  ِبال َعد  ح  يَتاءِ  َواإلِ  َبىَٰ  ِذي َواِ   َوَين َهىَٰ  ال ُقر 
َشاءِ  َعنِ  ُرونَ  َلَعل ُكم   َيِعُظُكم  ۚ   َوال َبغ يِ  َوال ُمن َكرِ  ال َفح   (6).﴾ َتَذك 
  وقد جوز كل من المالكية أو البصر أو النطق كفقدان السمع السالمة من العيوب

 (7).عادال وفق أحكام الشرعوالشافعية والية قضاء األعمى وأن يكون 
  رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى يستيقظ وعن : ""ص"أن يكون عاقال لقول الرسول

والمجتهد من القضاة من يعرف من الكتاب ".الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل
والعام ،والمحكم والمتشابه ،والمجمل والمبين  ،مر والنهياألو  ،زالحقيقة والمجا:والسنة 

صحيحها : ويعرف اخبار السنة...والناسخ والمنسوخ ،والمطلق والمقيد ،والخاص 
وقد كانت هذه  .(8)ختلف فيهويعرف ما أجتمع عيله وما أ... وتواترها وآحادها ،وسقيمها

المنصب من أهمية كبيرة لما لهاذا قاض وذلك في كل  اتوفرهبعض الشروط الواجبة 
 حتى ال يقع في الحاجة والرشوةاإلسالمية، فقد كان يدفع للقاضي راتبا  الشريعةداخل 

 (9).نجرافاإلو 

                                                                                                                                                                                              

 .11، ص8خليل، دار الكتب العلمية، ط التاج واإلكليل لمختصر: الغرناطي دمحم بن يوسف بن أبي قاسم( 1
، 2ي وأوالده، طبلحالمقصد، مطبعة مصطفى البابلي ال بداية المجتهد ونهاية: ابن رشد أبو الوليد بن أحمد بن دمحم( 2

 .425، ص8975مصر، 
، 4البقاعي، ج يوسف الشيخ دمحم: ت ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ابن رشد أبو الوليد بن أحمد بن دمحم( 3

 .119، ص8992دار الفكر، بيروت، 
 .1، دار الحديث، القاهرة، ص8األحكام السلطانية، ج: الماوردي أبو الحسن علي بن دمحم( 4
 .579، ص8998، 8، دار الجيل، ط2دور الحكام في شرح مجلة األحكام، ج: أمين علي حيدر خواجة( 5
 .90االية القرآن الكريم، النحل، ( 6
الخالفة اإلسالمية في نظم الحكم المعاصرة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، القاهرة، : المراكبي جمال أحمد السيد جان (7

 .9هـ، ص8282
ابو مازن :دراسة وتحقيق ،الوجيز في الفقه على مذهب االمام احمد بن حنبل :الدجيلي سراج الدين ابي عبد هللا الحسين( 8

 .510ص،4002،الرياض،8ط،مكتبة الرشد ناشرون ،ف محمود شعبان دمحم  الخولي و ابو يوس
 .52المرجع السابق، ص :وكيع أبو بكر دمحم ( 9
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 .دور القضاء في الحياة السياسية :الثاني المبحث

ألن هذه واالجتماعية السياسية حل المشاكل جدا في لقد كان للقضاة دور هام   
منزلة كبيرة المرابطي، حيث يحتل القضاة العهد في السياسية الوظائف تعد من أبرز الوظيفة 

واسعة ال حدود القضاء في دولتهم سلطات د منح فق، (1)المرابطيةفي جهاز الدولة 
النظام إلى دين في ذلك تنالقضائي مسنظامهم أقاموا فإن المرابطين وعلى هذا األساس (2).لها

دلسي، ذلك النظام الذي جعله األمويون محكما وفصلوا بين السلطة اإلدارية نالقضائي األ
سواء بالمغرب وطبقوها  القضائية األمويةكثيرا من النظم والقضائية، أين أخذوا 

وكان كبير عن السلطة التنفيذية القضائية تتمتع باستقالل السلطة كما كانت (3).واألندلس
البلدان التابعة المسلمين، وكذلك عزله، وكان ألجل عن أمير يصدر بمرسوم تعيين القاضي 

ذا . القضاء في بلدهملمنصب لمن يرونه مناسبا لدولة المرابطين حق الترشيح  أراد أمير وا 
كما كانت (4).فعليه أن يوضح األسباب ألجل ذلك البلد معينالمسلمين عزل قاض في بلد 

القاضي فوق سلطة الحاكم اإلداري والعسكري فهو الرقيب عليه وعلى الوالة والعمال سلطة 
يقر ما يقوم به القاضي  ناوالسلطمن ظلم العمال والوالة، تبعة ما يحدث التابعين له، وعليه 

 (5).والجميع أمام القاضي سواءحجة، ال يكون له ويسانده في أحكامه، حتى 
بأمور وخطة القضاء في األندلس هي أعظم الخطط عند الخاصة والعامة، لتعلقها   

 (6).الدين
                                                             

دولة المرابطين في المغرب واألندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، دار النهضة : نصر هللا سعدون عباس/د( 1
 .811، ص8915، بيروت، 8العربية، ط

األثر السياسي للعلماء في عصر المرابطون، أطروحة مقدمة لنيل درجة ماجيستير، كلية : بن بيه دمحم محمود عبد هللا( 2
 .888-880، ص8997الشريعة، القاهرة، 

 .857المرجع السابق، ص :حسن علي حسن/د( 3
، 4001، القاهرة، 1ر اإلسالمية، طالجوهر الثمين لمعرفة دولة المرابطين، دار التوزيع والنش: علي دمحم الصالبي( 4

 .871ص
 .88المرجع السابق، ص:اللطيف دندش عصمت عبد/د( 5
، دار صادر، 8إحسان عباس، ج: ت ،نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب: التلمساني بن أحمد بن دمحم المقري ( 6

 .487، ص8911بيروت، 
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 :القضاء السياسي في عهد عبد هللا بن ياسين -1
معتمدا  ونشر اإلسالمعبد هللا بن ياسين دليله في العمل انتهجه الذي المذهب المالكي ويعد 

كما قام بنفسه ، (1)وكان له أثر إيجابي على القبائل الصحراوية والسنة على الكتاب في ذلك 
على وسائل اللهو وحرقه لمتاجر الخمر في من خالل قضائه وذلك بمهمة القضاء والحسبة 

الجهاد في سبيل هللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أسس ، (2)ماسةسلجمدينة 
نُكم   َول َتُكن ﴿لقوله تعالى ُعونَ  ُأم ة   مِ  ُروِف  َوَيأ ُمُرونَ  ال َخي رِ  ِإَلى َيد  نَ  ِبال َمع   ال ُمنَكرِ  َعنِ  َوَين َهو 

ِئكَ  ِلُحونَ  ُهمُ  َوُأولََٰ قامة الحدود وجباية األمور أحكام الدين في جميع إلتزام وكذلك (3).﴾ ال ُمف  وا 
وأقام الحدود على المسلمين وفرض عليهم قضاء ما فاتهم من صالة، ورفع ، (4)األموال 

كما قام كذلك ، (5)وخمس الغنائم العلماء إلى مراتب عالية، وجمع الزكاة والعشور والحقوق 
باقيها وهو ما ال تسوغه الشريعة، من بحجة أن ذلك يطيب مختلف األموال الثالث من بأخذ 
أن الرجل إذا دخل في دعوتهم، وأبدى توبته على سالف ذنوبه، قيل له مذهب، ومنها أي 
فيضرب حد ، (6)ويجب أن يقام عليك حدودها كثيرة، ذنوبا في سالف شبابك ارتكبت أنك 

مثلها وربما زيد على ذلك وهكذا سوطا وحد الشارب المفتري ثمانين مائة سوط، وحد الزاني 
ن عوأدخلوه في رباطهم بمن تغلبوا عليه يجعلون  طائعا، سواء أتاهم تائبا قتل قتلوه  أنهموا لوا 
ومن تخلف عن شهود الصالة مع الجماعة ضرب عشرين . را عاصياهمجاعليه أو غلبوا 

قبل صالة الناس بصالة ظهر أربعا ويأخذون ،ركعة ضرب خمس أسواط سوطا، ومن فاتته 
ر الصلوات ويقلون أنك البد قد فرطت في سالف عمرك ئالظهر في الجماعة وكذلك في سا

                                                             

 .94، ص8991، بيروت، 8، دار العلوم للماليين، ط8موسوعة دول العالم اإلسالمي ورجالها، ج: مصطفى شاكر( 1
 .810المرجع السابق، ص :عبد المحسن طه رمضان( 2
 .802االية القرآن الكريم، آل عمران، ( 3
 .458المرجع السابق، ص :سعدون نصر هللا( 4
 .81ص المصدر السابق، :ابن عذاري المراكشي( 5
 .101المرجع السابق، ص:عنان دمحم عبد هللا( 6
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سماحة الدين ذكرها أنها من التي لم يرد وما إلى ذلك من األحكام ، (1)فأقض ذلك 
 .اإلسالمي

 :القضاء السياسي عهد يوسف بن تاشفين -2
على القياس وخاصة دين في ذلك ممعتالطارئة كان المرابطون يجتهدون في القضايا    

فال ، (2)موجودة في شمال إفريقيا وطرح قضايا جديدة لم تكن باحتكاكها مع حضارة األندلس 
ء وظيفة دينية ال يتقاض ، حيث كانت وظيفة القضا(3)تقضي أمرا إال وفق المذهب المالكي 

، وقد كان القاضي (5)األمير أو الخليفة الرئيس األعلى للقضاء فكان ، (4)أجرا  هامن يتوال
ستناد على العصبية القبلية، كما إلفين يعين من كبار العلماء دون افي عهد يوسف بن تاش

في ة منه باألمير يوسف رغأكثر القضاة من غير صنهاجة، وهي سياسة حكيمة اتبعها  كان
 (6).تحقيق العدالة وتطبيق تعاليم اإلسالم

بين  بالفصل في النزاعاتشراف وهو خاص األإضافة إلى هذا نجد كذلك قاضي   
أبو هذا المنصب هو الوزير وأشهر من تولى واألسرة الحاكمة الدولة شراف وكبار رجال األ

 (7).م8848/هـ585سنة بكر بن رحيم باشبيلية 

 
 
 

                                                             

 .819المغرب في ذكر بالد إفريقيا والمغرب، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ص: البكري أبو عبيد( 1
تاريخ القضاء في الجزائر من العهد البربري إلى حر التحرير الوطني، دار بهاء الدين للنشر : الصادق مزهود/د( 2

 .887، ص4084، 4والتوزيع، ط
 .81المرجع السابق، ص:الجياللي عبد الرحمان بن دمحم( 3
أحمد مختار الهادي، مدينة شباب : ت ،مظاهر الحضارة في األندلس في عصر بني األحمر: أحمد دمحم الطوخي/د( 4

 .141، ص8997الجامعة، اإلسكندرية، 
، 8991، بيروت، 82، دار الجيل، ط4والثقافي واالجتماعي، ج يالسياسي والدين :تاريخ اإلسالم: حسن إبراهيم حسن/د( 5

 .424ص
 .811المرجع السابق، ص :سعدون عباس نصر هللا/د(6
 .141، ص8990، دمشق، 8تاريخ القضاء في اإلسالم، دار الفكر، ط: دمحمالزحيلي( 7
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 :القضاء السياسي في عهد علي بن يوسف بن تاشفين -3
إما عن طريق أمير المسلمين أو يعين علي بن يوسف فقد كان في دولة أما القضاء   

يقرر هذا الترشيح لألمير الذي يختارونه هم ويبعثون بترشيحهم البلد اسم قاضي بترشيح أهل 
القاضي عندما ترك . م8828 -هـ 511سنة حدث في قرطبة التعيين كما ويرسل بخطاب 

حمدين قاضي أبا جعفر بن أهل قرطبة فاختار للجماعة بن حمدين منصبه كقاضي أحمد 
كان تعيين القضاة كما . (2)وأرسلوا باسمه لألمير علي بن يوسف فأقر على اختيارهم ، (1)

في هللا لومه عادال ال تأخذه يوصي فيه القاضي أن يكون عن أمير المسلمين يصدر بمرسوم 
، (3)هـ 542الذي أصدره علي بن يوسف في أوائل رمضان ذلك في المرسوم ويتمثل ألمر، 
إليك أمير المسلمين : إلى علي بن يوسف لتبرير سبب عزلة فقال الغس ياسر كتبحيث 

 (4)...النجر المجعجعبها نصيحة يجوز 
حتى يتأكد ابن تومرت لمناظرة في مجلسه جمع علي بن يوسف القضاة والفقهاء كما   

كما ، (5)في المناظرة والفقهاء على القضاة فتغلب ابن تومرت وصدق دعوته من حسن نيته 
ابن الوليد بإشارة من الفقيه عمل كذلك األمير علي بن يوسف إلى بناء سور مدينة مراكش 

عبد الحق بن عبد هللا بن القاضي بالتشاور مع الجامع وعمل على توسيع  (6)بن رشد 
بن ومن أرفع المناصب في بالد األندلس ، (7)م 8842 -هـ 549معيشة الغرناطي سنة 

أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيني المعروف بابن الحاج والذي استشهد بقرطبة وهو ساجد 
النصارى، وهناك قاضي ، (8)م 8842 -هـ 549في الركعة األولى من صالة الجمعة سنة 

                                                             

بن حمدين التغلبي القرطبي أصله  هو أبو جعفر بن حمدين بن دمحم بن علي بن دمحم بن عبد العزيز: جعفر بن حمدين( 1
هـ وتنتهي بأمير المسلمين المنصور باهلل، 549من باغة من عمل غرناطة، ولي قضاء الجماعة في قرطبة في شعبان سنة 

، ماننظم الج :ابن القطان المراكشي :رأنظ. هـ524ودعى له على منبر قرطبة وأكثر المنابر األندلسية، توفي سنة 
 .421ص
 .841المرجع السابق، ص :د ندش اللطيف عصمت عبد( 2
 .412حمدي عبد المنعم دمحم حسين، المرجع السابق، ص( 3
 .481لسان الدين بن الخطيب، المرجع السابق، ص( 4
، األردن، 8عالقات الموحدين بالممالك النصرنية والدول اإلسالمية في األندلس، دار الفرقان، ط: هشام أبرر ميلة( 5

 .12، ص8912
 . 15، ص4005، الرباط، 8عبد القادر بوباية، دار ابن أقران، ط: مفاخر البربر: هولمج( 6
 .17المصدر السابق، ص:ائيعلي الجزن( 7
 .54، ص8997بغية الملتمس في تاريخ رجال األندلس، المكتبة اإلسكندرية، : الطيب أحمد بن يحي بن أحمد( 8
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أصبح القضاة في كما ]، (1)وقاضي العجم وهو الذي ينظم قضايا خاصة بغير المسلمين 
الذي كان المرابطي حاكما مدنيا إلى جانب القائد بعض النواحي حكام األقاليم وأصبح الفقيه 

وعلى هذا األساس فقد بلغ الفقهاء والقضاة مستوى من التقدير واالحترام إلى .[ حاكما عسكريا
حوائجهم  درجة أن لجأ أصحاب الحاجات إليهم للشفاعة عند ذوي النفوذ في الدولة وقضاء

 (2) .بمالهم من نفوذ بين جماعات كبار ورجال الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .141المرجع السابق، ص :الصالبي علي دمحم( 1
 .474المرجع السابق، ص:السيد محمود( 2
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 .جتماعيةفي الحياة االدور القضاء  :الثالثالمبحث 

فقد كان القضاء فيها يستمد ، (1)لقد كانت الحكومة المرابطية مقيدة بالكتاب والسنة   
وهو المذهب الذي اإلمام مالك، فساروا على مذهب ، (2)المالكي أحكامه من المذهب 

ألن المرابطين ما عرفوا الدين إال على يد عبد ، (3)المغربي بأغلبيته العظمى رتضاه الشعب إ
رة بكتاب هللا وسنة رسوله يعلى بينة وبص ةالقضاأين كان ، (4)هللا بن ياسين المالكي 

ألن يستمدون أحكامهم منها ويجتهدون في القضايا الطارئة معتمدين في ذلك على القياس 
تور الدولة المرابطية واحتكاك حضارتهم بحضارة األندلس اقتضت في كثير من األحيان 

في األندلس وأرادوا أن من بعض الملثمين فعندما وقعت مخالفات ، (5)طرح قضايا جديدة 
فلم يتوان . يخرجوا عن سلطات القضاء ويتعالون ويجعلون من أنفسهم جماعة فوق القانون 

فدعاهم للخضوع للقانون والنزول عند حكم القضاء وأال ... أمير المسلمين عن ردعهم
يبلغه بلزوم يتعرضوا على حكم يصدر ولو في غير صالحهم وبعث بذلك إلى القاضي 

فقد اعتمدت دولة المرابطين  (6).العادلحيث الجميع سواء أمام القاضي ... ألحكامهالطاعة 
والفقهاء والقضاة في بوجود نخبة من العلماء والتي كانت تقام في ذلك على مبدأ الشورى 

أين كان في صحبته مجموعة من فقهاء البلد التي : مجلس يعرف بمجلس الشورى القضائي
 (7).قبل أن يصدر األحكامتولى قضاءها ليشاورهم 

المغرب ويترك وكبيرهم ببالد األندلس أمير المسلمين يعين كبير القضاة ببالد وكان   
في قرطبة الجماعة قاضي والقرى بعد مشاورة في المدن القضاة أمر تعيين لألمراء المحليين 

                                                             

 .11المرجع السابق، ص :بوحوش عمار/د( 1
 .888المصدر السابق، ص :الفاسي حسن بن دمحم الوزان( 2
 .887المرجع السابق، ص :عبد الحميد سعد زغلول( 3
 .412المرجع السابق، ص :جغلول عبد القادر( 4
 .847المرجع السابق، ص :عبد الحميد سعد زغلول( 5
 .884المصدر السابق، ص :الفاسي حسن بن دمحم الوزان( 6
 .422المرجع السابق، ص :عبد الحميد سعد زغلول( 7
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القضاة، كتب له عقد توليته إذا ولي أحد هؤالء كما كان أمير المسلمين ، (1)أو مراكش 
نصوصه، ويعمل بموجبه، فإن أن يحترم القاضي على بمثابة دستور  حبصيفوبعث إليه 

يشرف على خطة الشورى والفتيا، األحكام، كذلك فإن القاضي  (2).العزلخالف تعرض 
لخطة الشورى يعين الفقهاء الصالة، الخطبة، وهي كلها مسائل مرتبطة بالمجتمع وهو الذي 

كما كان ، (4)من بيت المال ويتلقى راتبا تحدده له الدولة  (3).على بيت المالاإلشراف وكذلك 
هناك قاضيان الوزير األول وكان فقاضي الجماعة بمثابة القضاة القاضي يترأس هيئة 

يشرف مقره في مراكش ومقره قرطبة والثاني في األندلس القضاء للجماعة، واحد يشرف على 
، (5)الخضرة وهو عضو في مجلس الشورى بقاضي في المغرب ويدعى على عمل القضاة 

حتى كثرت وهي المراتب العليا في الدولة رتبة عالية للقضاة وقد منح يوسف بن تاشفين 
فقد كان القاضي يمثل السلطة الفعلية واألمير السلطة ، (6)مكاسبهم واتسعت أموالهم 

 (7).العليا
مدينته ممن يعرفون هؤالء الفقهاء من أهل ختيار إكان قاضي المدينة يتولى  وقد  

َتَجاُبوا َوال ِذينَ  ﴿وذلك لقوله تعالى، (8)بالورع والتقوى، والتبحر في الفقه والعلوم الدينية   اس 
اَلةَ  َوَأَقاُموا ِلَربِ ِهم   ُرُهم   الص  َناُهم   َوِمم ا َبي َنُهم   ُشوَرىَٰ  َوَأم  ومن منطلق هذه اآلية  (9) .﴾ُين ِفُقونَ  َرَزق 

ظهار فقد اعتمد  الصواب المرابطين على المشاورة في الوسائل التي تعين على تمكين الحق وا 
على المسلمين وآل أن يولى فال يجوز ، (10)الكريم ونشر الصالح بين العباد، مقتدين بالقرآن 

                                                             

 .171المرجع السابق، ص:حسن أحمد محمود( 1
 .171ص ،المرجع نفسه( 2
 .849-810المرجع السابق، ص :عصمت عبد اللطيف دندش/د( 3
 .228ص ،المرجع السابق:السامراني خليل إبراهيم وآخرون ( 4
 .171المرجع السابق، ص :حسن أحمد محمود،( 5
 .871المرجع السابق، ص :الصالبي علي دمحم( 6
 .477المرجع السابق، ص :حسن أحمد محمود( 7
 .122المرجع السابق، ص :الميلي دمحم مبارك( 8
 .11االية القرآن الكرم، الشورى، ( 9

 .140المرجع السابق، ص :الصالبي علي دمحم علي/د( 10
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مؤمرا أحد من غير مشورة لو كنت "مشورة المؤمنين لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغير خلف خليفة تأو يس
خطط القضاء في عصر علي بن يوسف وخطة الشورى هي إحدى ، (1) "ألمرت ابن أم عبد

اثنان يشتركان في مجلس القاضي : المشاورينمن خالل االعتماد على أربعة من الفقهاء 
بأن ما كان فيه شهادات وتعديل فقد جرت العادة  (2).الجامعواثنان يقعدان في المسجد 

يمان فمرجعه إلى القضاة ثبات وا   (3).وا 

يطلب عن ابنته أن شيوخ قرطبة سئلوا عن رجل قام نجد ومن منطلق هذا الحديث   
: بن عبد القادرب أبو دمحم افأج... يقول بأن زوجتي ال تطلبنيوالزوج من زوجها ، (4) هائالك

ن  له ذلك، ألن ذلك يؤدي إلى فساد حال كرهت لم يكن إن رضيت بالطلب فله ذلك، وا 
نما له النظم فيما يؤدي  الزوج قد ظهر منه أن يكون إلى الصالح في حالها، إال الزوجين، وا 
تالف، بحيث يعلم إن لم  يطلب بتلف الكالئ وال يوجد ما يؤخذ منه إن طلبه به يوما تنافر وا 

ن كرهتما، فيكون له أ كان جد االجتماعية أن القضاء في الناحية كذلك نجد  (5).خذه وا 
رحمه هللا عن رجل سئل ات حيث نجد أن ابن رشد ر صارم من ناحية تطيق الحدود والتعزي

فأدعى أنه ضربه بحجر، فسئل المطلوب فقال رماني له ثناياه  ضرب رجل آخر فأسقط
 كان لفمه فسكت، ثم قال بعد أن استفسرفطارت من األرض فجاءت بحجر فرميته بحجر 

                                                             

الخالفة اإلسالمية بين نظم الحكم المعاصرة، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق، : المراكي جمال أحمد السيد جاد/د( 1
 .894هـ، ص8282القاهرة، 

 .9، ص8991، تطوان، 4ع رسالة في الحسية، مجلة كلية اآلداب، : ابن عبدون ( 2
، 44عم، مجلة اإلصالح، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، مسألة في والية أمور المسلمين والحكم بينه: تعالت عمار( 3

 .22، ص4080
زي الرا انظر.ب رطبا كان أو يابسا وكأله هللا يكلؤه مثل قطع يقطع كالءة بالكسر والمد حفظه والكالئ النسيئةعشال: الكأل( 4

 .478، ص4009مختار الصحاح، المكتبة العصرية، صيدا، : دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب، : الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحي( 5
 .847، ص8918، بيروت، 8، دار الغرب اإلسالمي، ط1ج
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بعض ثناياه ، وكيف لو قال المضروب إن تعمدنيالمضروب اللعب، وقال على وجه كذلك 
نه يتألم في جوفه ألما يخشاهسقطت في بطنه من شدة ال  (1).ضرب وا 

يمينه بعد  يالذي أقول به أن للذي سقطت ثناياه القصاص لما أقر به الجانفأجاب   
المرابطين ومن جهة أخرى فقد أدخل على بالد هذا من جهة (2).بغير لعب تعمداأن رماه 

إحراق أين تم ، (3) أبو حامد الغزالي، لصاحبه كبيرة في ربوع دولة المرابطينكتابا أثار ضجة 
فقد حول سبب حرقه اآلراء فقد تعددت ، (4)ثائرة فقهاء المغرب ثارت أالشهيرة والتي مؤلفاته 

سلفية الفقهاء بوآخر يربطه الطعن في الفقهاء ومناهجهم وتعاليهم على الدنيا، : كان أولها هو
وعلى هذا األساس فقد ، (5)والحكام المرابطين الذين حاربوا فكر الغزالي بميوالته األشعرية 

أبي عبد هللا دمحم بن قاضي قرطبة عتماد على إجماع إلباعزم األمير علي بن يوسف وذلك 
وعلم ، (8)لإلمام الغزالي إحياء علوم الدين ، (7)وفقهائها على إحراق كتاب ، (6)حمدين 

بعد أن سكب عليه الزيت في جمع حضره الفقهاء ، (9) مراكشفي صحن بإحراق الكتاب 

                                                             

ار ، د4المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والمغرب، ج: الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحي( 1
 .417، ص8918الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 .417، المصدر السابق، ص4ج :الونشريسي( 2
وهو أبو حامد دمحم الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي ولد في طوس وفيها تعلم دروسه األولى في مبادئ العلوم فحفظ ( 3

موسوعة أعالم : فتحي مصطفى: أنظر. هـ وهو صاحب كتاب إحياء علوم الدين505هـ وتوفي 250القرآن ولد في 
 .52-58، ص4008الحضارة اإلسالمية، دار أسامة، األردن، 

 .418المرجع السابق، ص :بيضون إبراهيم/د( 4
 .55البختي جمال عالل، المرجع السابق، ص( 5
لحاج ويقال أن وهو من أهل قرطبة وقاضي الجماعة بها وأصله من باغة بن هيثم ولي قضاء بلده بعد أبي عبد هللا بن ا( 6

ل واستقر بمالقة إلى أن توفي قفدوة الغربية وأقام هناك وقتا ثم عواليته عانت أربعة عشر يوما وتعاورته المحن فخرج إلى ال
عبد السالم /د: ت،التكملة لكتاب الصلة : ابن اآلبار أبي عبد هللا دمحم بن عبد هللا: رأنظ. بها سنة ثمان وأربعين وخمسمائة

 .415، ص8995دار الفكر، بيروت،  ،8العراش، ج
، مؤسسة (م8454-8855/هـ115-550) :دولة الموحدين والمشرق اإلسالمي العالقات الثقافية بين: دمحم هبة هللا( 7

 .410، ص4081شباب الجامعة، اإلسكندرية، 
 .10المرجع السابق، ص :السيد محمود/د( 8
 .82، ص4082، الجزائر، 8، شركة دار األمة، ط4العام، جتاريخ الجزائر : الجياللي عبد الرحمان بن دمحم( 9
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بعد أن وصل ، (1)التي يمكن العثور عليها الغزالي مؤلفات بإحراق جميع نسخ وصدر قرار 
أن ليس عندهم اإليمان  بمغلظ بذلك وتحليف الناس السلطان اللمتونيكتاب علي بن يوسف 

فتحول الموضوع  (2).من تلك النسخ فأمر بإحراقهاعياض بنسخة ظفر القاضي األحياء، وقد 
اإلسالمي محاصرة اإلتجاه الصوفي بالغرب تبنتها الدولة المرابطية بهدف  إلى قضية سياسية
بأنه يملك كتابا منها يكون مصيره القتل فالشخص الذي يكتشف  ،(3)والتضييق عليه 
 (4).ومصادرة أمواله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

السيد عبد العزيز سالم وآخرون، مؤسسة شباب الجامعة، : تر ،اإلسالم في المغرب واألندلس: بروفنسال ليفي/د( 1
 .418ص ،4084إسكندرية، 

 .82المرجع نفسه، ص :الجياللي عبد الرحمان بن دمحم( 2
 .881، ص8991، بيروت، 8رب اإلسالمي، ط، دار الغمتنوعات : حجي دمحم( 3
 .491المرجع السابق، ص:سعيد عثمان( 4
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 .ور القضاء في الحياة العسكريةد :الرابعالمبحث 
في التي سنتها الشريعة اإلسالمية بأدب الحروب العسكرية اإلسالمية لقد تميزت   

القاضي أعظم الوالة خطرا فلما كان ، (1)رى والمرضى والقتلى وغير ذلك سواألمعاملة العدو 
لما يتقلده القاضي، من تنفيذ ... للدنيا زماما للدين وقواما : بعد اإلمام الذي جعله هللا، (2)

فقد كان القضاة أنفسهم ، (3)األحكام في الدماء والفروج واألموال واألعراض القضايا وتخليد 
ستشهد بعضهم في معركة الزالقة ا  شارك القضاة في الجهاد و  ينأ، (4)من القادة العسكريين 

كما أن الثورة التي قامت في ، (5)نذكر منهم القاضي عبد الملك المصمودي قاضي مراكش 
دولة المرابطين كان زعمائها كلهم تقريبا من القضاة ففي قرطبة كان زعيم الثورة قاضيها أبو 

المرابطين استطاعوا خالل حكمهم باألندلس، أن يقصوا على كما أن ... جعفر بن حمدين 
إضافة إلى هذا فقد كان القضاة في بعض .معظم الزعامات الملوكية والعسكرية القديمة

المرابطي الذي كان حاكما إلى جانب القائد مدنيا الفقيه حاكما وأصبح النواحي حكام األقاليم 
حيث كانوا ... يتمتعون بمركز اقتصادي واجتماعي مرموق الجنود فقد كان ، (6)عسكريا 

من الطعام أي الحبوب وهي عبارة عن كميات ات، ءايصرفون رواتب عينية تعرف بالبر 
كما عرفت دولة علي بن (7).للجند في الحصون والثغورالمرابطي يصرفها أمير المسلمين 

الجند في القضاء العسكري، والذي كان يمارسه قضاة مختصون بحل مشاكل ... يوسف 
مواقع خاصة بالمعسكرات، كما كانوا يشتركون في القتال لحث الجند وتشجيعهم على 

                                                             

 .18المرجع السابق، ص:زغروت فتحي/د( 1
، القاهرة، 8عزت العطار الحسني، مكتبة الخانجي، ط: صح ،قضاة قرطبة وعلماء إفريقية: أبي عبد هللا دمحم بن حارث( 2

 .81، ص8959
 .45، ص8919، القاهرة، 4إبراهيم األبياري، دار الكتاب المصري، ط: ت ،قضاة قرطبة: يالقروي الخش( 3
 .871المرجع السابق، ص :الصالبي علي دمحم دمحم/د( 4
 .281المرجع السابق، ص:عنان دمحم عبد هللا( 5
 .42المرجع السابق، ص :مؤنس حسين/د( 6
، 8997مركز اإلسكندرية للكتاب، األزاريطة، دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة، : أبو مصطفى كمال السيد/د( 7

 .81ص
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 هوق بالمطوالقانون ، (2)ون بقضاة الجلة أو قضاة الجند مالقضاة يسوكان هؤالء ، (1)الالقت
قامة األمن وهما عنصران فقد وصفت حكومة ، (3)الشريعة اإلسالمية  المرابطين بالعدل وا 

لجيش الذين كانوا، لوقد كان هذا نتيجة مرافقة القضاة  (4).أساسيان في تطورها وازدهارها
، ألن الهدف (5)ينظرون مشاكل الجنود ويدفعونهم للجهاد ويصلون بهم في مواعيد الصالة 

 (6).تجديد اإلسالم ونشر دعوة الحق بين من ال يعرفونه( الجهاد)منه 
وشرح ... أبا حامد الغزالي ، (7)بن العربي ااق الحديث عن الجهاد فقد، التقى وفي سي  

ستنجاد بعض ا  ة االنقسام والصراع بين ملوكها و المتردية في بالد األندلس وحالله األوضاع 
ن له المواقف البطولية ليوسف بن تاشفين في قتال هؤالء الملوك وبي   نهؤالء الملوك باألسبا

، (8)وطلب منه إصدار فتوى تعطي شرعية لألعمال التي يقوم بها، فنجح ابن العربي ... 
 (9).تجيز يوسف بن تاشفين قتال ملوك الطوائفأصدر الغزالي فتوى في ذلك حيث 

وأما فيما يخص الجنود المرابطين الذي سبق وأن تحدثنا عنهم فقد سئل ابن رشد في   
المرابطين وغيرهم بيع الطعام إلى أهل األندلس قبل قبضها جواز للجنود عن إحدى النوازل 

وغيرهم بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم وعملهم إذا للجند المرابطين ال يجوز "بأنه فأفتى 
 (10).يقبضوه ويستوفوهإال بعد أن خرجت لهم به البراءات 

أما في األندلس فقد خصص المسلمون ألهل الذمة قاضيا يعرف بقاضي النصارى أو   
يتولون الفصل إذا كانت الخصومة بين ذمي ومسلم فإن قضاة المسلمين قاضي العجم، أما 

                                                             

 .810المرجع السابق، ص:الصالبي علي دمحم دمحم/د( 1
 .491المرجع السابق، ص :حسين حمدي عبد المنعم دمحم( 2
 .12المرجع السابق، ص :مصطفى شاكر/د( 3
 .887المرجع السابق، ص:عبد الحميد سعد زغلول( 4
 .802بق، صالمرجع السا :السيد محمود/د( 5
 .481المرجع السابق، ص:ناصر السلماني عبد هللا طه عبد هللا/د( 6
هو دمحم بن عبد هللا بن دمحم، أبو بكر المعروف بابن العربي، حافظ متبحر وفقيه من أئمة المالكية بلغ رتبة االجتهاد، ( 7

. واإلمام أبي حامد الغزالي، ثم عاد إلى مراكش، وأخذ عنه القاضي عياض وغيره رحل إلى المشرق، وأخذ عن الطرطوشي
 .441، ص4002، بيروت، 8معجم تراجم أعالم الفقهاء، دار الكتب العلمية، ط: يحي مرد/د: رأنظ
 .851هـ، ص8129شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المطبعة السلفية، القاهرة،  :مخلوف دمحم بن دمحم( 8
 .45-42، ص4082تاريخ المغرب العربي في العصر اإلسالمي، دار الخليج، عمان، : العزاوي عبد الرحمان حسين/د( 9

 .81المرجع السابق، ص :أبو مصطفى كمال السيد( 10
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أما اليهود فيظهر أنهم عاشوا سمح للنصارى واليهود بإقامة شعائرهم بكل حرية،  كما (1).بينها
بوصفهم فلم تعطيهم امتيازات األقل شبه بعيدين عن العناصر اإلسالمية بالمغرب، أو على 
هذا ويكون  (2).االنزواء والتآلف بينهممواطنين منذ عهود سحيقة، حيث انطبع اليهود بروح 

ربما راجع إلى األوامر التي أصدرها علي بن يوسف تقضي بمنع اليهود من المبيت في 
، (3)عنها في الليل نصراف إلبالعمل فيها في النهار وامدينة مراكش أثناء الليل وسمح فقط 

دخلها إال نهارا توكانت اليهود ال تسكن مدينة مراكش عن أمر أميرها علي بن يوسف وال 
إليها إال ألمور له، وخدم تخص به ومتى صرف عنها عشية وليس دخولهم في النهار وتن

على أموالهم  ةعثر على واحد منهم بات استبيح ماله ودمه، فكانوا ينافرون المبيت فيها حياط
فقد لجأ اليهود إلى القضاء اإلسالمي لفض ومن جهة اخرى هذا من جهة  (4).وأنفسهم

فقد ورد في إحدى نوازل الونشريسي حادثة شراء يهودي ، (5)يهود  نزاعات تقوم بين متقاضين
من مسلم بيت في درب ليس فيه إال المسلمون من أهل العافية والخير فسكن اليهودي الدار 

فصار يمأل معهم هذه الدار  بازاءر  ئفوآذى الجيران بشرب الخمر وفعل ما ال يجوز وللدرب 
ذا متالء إلبه وقتله فامتنع أهل الدرب من ابدلوه وجل منها هل يجوز إبقاؤه أم تباع عليه؟ وا 

 بقي هل يمأل معهم أم ال؟
ال يمنع من أذاهم بما وصف من شرب : فأجاب   الخمر وفعل ما ال يجوز فإن انتهى وا 

 (6).فخفيفر ئأكريت عليه وأما االستسقاء من الب
أسرع وأنجع وأكثر مرونة من القضاء الشرعي فقد كان هذا القضاء يكتسب صيغة   

 (7).المتقيد باإلجراءات الشرعية
 

                                                             

 .810ع السابق، صالمرج :الصالبي علي دمحم دمحم( 1
 .842النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، منشورات مكتبة الوحدة العربية، دار البيضاء، ص: حركات إبراهيم( 2
 .811المرجع السابق، ص :العزاوي عبد الرحمان حسين( 3
 .811المرجع نفسه، ص( 4
القسم األول التاريخ : ت ،قرون من التقلبات والعطاء :دلسالسجل العلمي لندوة األن: الزيدان عبد هللا بن علي وآخرون /د( 5

 .444، ص8991، الرياض، 8وفلسفته، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ط
، 1المعيار العرب والجامع المغرب من فتاوى أصل إفريقية واألندلس والغرب، ج: الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحي( 6

 .217، ص8918، بيروت 8دار الغرب اإلسالمي، ط
، دار 4م، ج84إلى القرن  80الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن : إدريس الهادي روجي( 7

 .217، ص8994، بيروت، 8الغرب اإلسالمي، ط



 

 

 .القاضي أبو بكر العربي: املبحث األول
 .القاضي ابن رشد اجلد : املبحث الثاني
 .ياض أبو الفضلعالقاضي : املبحث الثالث
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من القضاة الذين كانوا ضمن الدولة المرابطية وساهموا في  ثلةنتناول في هذا الفصل 

تأطير المجتمع المرابطي وصياغته من الناحية الثقافية واالجتماعية وكان لهم دور كبير في 
 :توجيه المجتمع ونذكر منهم

 (م6681 -6706/هـ385-864): القاضي أبو بكر بن العربي :المبحث األول
 :اسمه -1

وهو أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن أحمد بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا بن العربي   
إلى أن ينتهي ... المعافري، نسبة إلى معافرين يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 

أبو دمحم بن عبد هللا بن العربي من وجوه علماء اشبيلية ومن  ووالده هو. نسبة إلى قحطان
 (2).م1706 -هـ 864ولد عام  (1).أعيانها البارزين

 :تعليمه -2
بن عن أبي عبد هللا الحسين الحديث النبوي الشريف لقد أخذ أبو بكر بمكة المكرمة   

 هأغلب شيوخهـ وقد كان 849عام ( هـ894-814)علي بن الحسين الطبري الشافعي 
ا نبيال فصيحا حافظا أديبا طننابن العربي فقد كان و  (3).صرمبالعراق والشام، وبعد ذلك ب

 (5)والنحو واألدب والتاريخ واألصول والفقه  القرآن والحديثكما صنف في علوم  (4)شاعرا 
 :العديد من المؤلفات نذكر منهالذلك كان له 

 (6).كتاب عارضة األحوذي في شرح الترمذي -
                                                             

 .9، ص1940، بيروت، 1مع القاضي أبو بكر بن العربي، دار الغرب اإلسالمي، ط: أعراب سعيد( 1
 .158المرجع السابق، ص :الصالبي دمحم علي( 2
لم في الغرب اإلسالمي من خالل رحالت الحج من القرن الخامس إلى القرن عفضل الحج على ال: ويوزان بن عيسىب( 3

 .84هـ، ص1846التاسع الهجري، بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية، 
، 4، مؤسسة الرسالة، ط4وط، جنو شعيب األر : ت ،أعالم التبالء سير: الذهبي شمس الدين دمحم بن بن أحمد بن عثمان( 4

 .477، ص1941بيروت، 
 .90، صالمرجع السابق: أبا الخيل دمحم بن إبراهيم بن صالح الحسين( 5
، دار صادر، 8إحسان عباس، ج/د: ت ،وفيات األعيان: بن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن أبي بكر( 6

 .5بيروت، ص
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صالح كتاب الواضح للزبيدي، والجمل للزجاجي وكذلك  - البن السكيت الكافي للنحاس وا 
 .وغيرها من الكتب األخرى  (1)
أين قضى شطرا ابن العربي شهرة كبيرة في األندلس وشمالي إفريقيا لقد حقق أبو بكر   

مع مختلف المذاهب في مقابالت متواصلة مع المتصوفة ومناظرات من حياته متنقال كبيرا 
كما كان متفننا  (2).ستفادة منهإلتصال به واإلوذلك لوالشيوخ الكثير من التالميذ فقد قصده 

ستقضى إوقد . ي أنواعها حريصا على نشرهاكلها، متكلما ففي العلوم متقدما في المعارف 
 (3).أجمل مقامبمدينة اشبيلية، فقام بها 

 :واليته القضاء  -5
نادرة الشورى بين أيدي القضاة كفاءة لدى تولتيه ، (4)بن العربي لقد كان أبو بكر   

الضعفاء والوقوف إلى الواسع في علوم الشريعة، وغيره ملتهبة على حقوق دلت على تضلعه 
الفاسدة التي يعيشها المجتمع جانب المظلومين، وقد كان في مجالسه ينتقد األوضاع 

 (5).األندلسي
صرف عن القضاء، ولي ثم . ها أجمل قيامبكما استقضى بمدينة اشبيلية، فقام   

هـ فنفع هللا لصرامته ونفوذ أحكامه والتزام األمر 544من سنة القضاء مدة أولها رجب 
بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله فأحسن الصبر على 

 (6).ى نشر العلموأقبل علذلك كله ثم صرف من القضاء 

                                                             

 .14المرجع السابق، ص:أعراب سعيد( 1
قاسم دمحم عباس : ت هـ،644-567ي شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى رسائل ابن العرب: بن عربي محي الدين( 2

 .4، ص1994، أبوظبي، 1وحسين دمحم عجيل، المجتمع الثقافي، ط
 .175ص، المصدر السابق:  النباهي ابو الحسن علي بن عبد هللا الجذامي(3
ل والمآرب سيد األعاجم أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى اآلما: القيس أبي عبد هللا بن أحمد( 4

 .40، ص164ة المغربية، فاس، ملكدمحم الفاسي، الم: ت ، (م1644-1647/هـ1784-1787): واألعارب
 .44المرجع السابق، ص :أعراب سعيد( 5
 .844، صالسابقالمصدر : ي سيد بن حسننالعفا (6
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ونفوذ شبيلية لصرامته وشدته إفنفع هللا به أهل : "قائال فقد تحدث عنه القاضي عياض
 لتزام األمر بالمعروفا  ة مع الرفق بالمساجين و فوكانت له في الظالمين سورة مرهأحكامه 
 (1)".عن المنكر والنهي

حكمت بين الناس فألزمتهم لقد : "العربي عن نفسه قائالبن كما تحدث أبو بكر   
منكر، واشتد حتى لم يكن ير في األرض الصالة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فتألبوا وألبوا وثاروا إلي فاستسلمت . على الفسقة الكربالخصب على أهل الغصب، وعظم 
ي ألمر هللا وأمرت كل من حولي أال يدافعوا عن داري وخرجت على السطح بنفسي فعاثوا عل

 (2)".ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار لوالوأمسيت سليب الدار و 
في أول سقوط دولة آل عباد على يد يوسف بن تاشفين وقد قدر ألبي بكر أن يرى   

يد الموحدين في آخر حياته، شبابه، وشاءت األقدار أن يشهد إنهيار الدولة المرابطية على 
لتقديم البيعة إلى الدولة الجديدة بادر في وفد اشبيلية إلى وعندما أخذت وفود األندلس تتهيأ 

في تحت رئاسة عالمها األكبر أبي بكر بن العربي فحضر إلى مراكش والطاعة  الوالءتقديم 
الوفد من أعيان وعلماء وفضالء م وقد تكون 1184 -هـ 584حدود ذي القعدة عام 

 (3).وأدباء
 :فوائده -8  

كنت بمجلس وزير العادل أبي منصور بن جهير فقرأ : عنه أنه قال من بعض الفوائد المنقولة
أبي الوفاء بن عقيل ، وكنت (4) ﴾ تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلقَْونَهُ َسََلٌم ۚ َوأََعدَّ لَُهْم أَْجًرا َكِريًما ﴿القارئ 

كان بمدينة السالم، وكان معتزلي األصول، فلما سمعت اآلية قلت لصاحب لي  أمام الحنبلية
ال تقول لقيت . على رؤية هللا تعالى في اآلخرة، فإن العرباآلية دليل يجلس بيساري، هذه 

                                                             

محي الدين الخطيب،  :ت ، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أبي بكر بن العربي( 1
 .45هـ، ص1875، القاهرة، 1، مكتبة السنة، ط1ج
 .845المصدر السابق، ص : العفاني سيد بن حسين( 2
 .114السابق، ص المرجع: أعراب سعيد( 3
 .88االية، حزاباألآن الكريم، القر ( 4
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في أن ينتصر بمذهب اإلعتزال : إلينا وقالإال إذا رأته فصرف أبو الفداء وجهه مسرعا فالنا 
وعندك ،(1)﴾  يَْوِم يَْلقَْونَهُ فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِِهْم إلَى  ﴿في اآلخرة، فقد قال تعالى هللا ال يرى 

 (2).في اآلخرةال يرون هللا تعالى أن المنافقين 
 :وفاته -3

هـ 584ربيع األول سنة ، (3)من ليلة الجمعة  44توفي أبو بكر بن العربي في   
ودفن بفاس خارج باب المحروق على مسيرة يوم من ، (4)قرب مدينة فاس لية مغبمسموما 

ربيع  70األحد ودفن في يوم  هللا عليه صاحبه أبو الحكم بن حجاجوصلى فاس غرب منها، 
 (5).هـ584األول سنة 

 :أشهر قضايا أبو بكر بن العربي -6
بما جاء به في وذلك صارما متشددا عند توليته لقضاء اشبيلية لقد كان ابن العربي   

 :أحكامه ومثال ذلك ضمن
 (6).زمرهفثقبت حتى أفسد أشداق زامر ب مرة بثق مرأمن أنه  ى مارو   
تي له يوما برجل بيده كأس فيه خمر فسأله أشرط يطلبون أهل الخمر فكما كان له   

ها لها فأطرق القاضي مليا نصرانية اشترا إن عنده جارية أن يقول عنها فقلقنه بعض الوزعة 
وشاربها، عاصرها، ومعتصرها، " في الخمر عشرة" ص"لعن رسول هللا : فقالثم رفع رأسه 
ثم لعنه وأمر . "له ةحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري والمشترا موحاملها، وال

، قال سبب نفيه منهاذلك كان حتى اللعنة في نواحي اشبيلية بحضرته بلعنه فاستقرت عليه 
                                                             

 .00االية، التوبة، القرآن الكريم( 1
 .15المصدر السابق، ص : أبي بكر بن العربي (2
، 14عبد المحسن التركي، جعبد هللا بن /د: ت، البداية والنهاية : بن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر( 3

 .154، 1994، 1دار هجر، ط
الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، الرباط، : المكناسي أبي عبد هللا دمحم بن أحمد بن دمحم بن غازي العثماني( 4

 .17، ص1954
 .49صالمصدر السابق،  :أبي بكر بن العربي (5
، 8الوهاب ابن منصور، جعبد : مر،  بمن حل بمراكش وأغمات من األعالماإلعالم : اللي العباس بن إبراهيممالش( 6

 .90، ص1994، الرباط، 4المطبعة الملكية، ط



 أهم القضاة يف الدولة املرابطية وأشهر قضاياهم :الفصل الثالث 

- 09 - 

رضي هللا بن العربي الإنها كرامة الرجل في نواحي اشبيلية ستقرار اللعنة على او : بعضهم
كما ورد معه ابن العربي وكيف تعامل موضع شارب الخمر هذا في بيان وقد كان ، (1) عنه

العلم بالتمكين من  المحصول في أصول الفقه مسألة تتحدث عن اشتراطفي كتابه كذلك 
 .األمل قبل الفعل أم ال؟

وعلى ... يجوز: عتزلة ال يجوز، وقال القاضي رحمة هللا عليهمقال أبو هاشم من ال  
إنما . والقاضي رحمه هللا ،وهو تكليف ما ال يطاقاألصل السابق كل حال هي راجعة إلى 
 (2).خوفا من التكاسل والتواني في تحصيل العلم لهصار إلى عدم اشتراطه 

في السعي  هذا أنه إذا اشترط العلم قبل الفعل فإذا هذا يدفع إلى عدم االجتهاد ومعنى  
 .لكشف الحقائق والمعارف ونيل العلوم

من أبا بكر لما تولى القضاء حدث في عهده أن تهدمت جهة فإن القاضي إضافة إلى هذا 
فلجأ إلى فرضه على الناس جلود إلى أن يوفر المال لبنائه  حتاجسورا اشبيلية فابنيان 

وذلك لبيعه واالستفادة من ماله فأحضر الناس ضحاياهم، وكان في ذلك في عيد األضحى 
هذا فكان  (3).جلود ضحاياهم كارهين ثم اجتمعت العامة العمياء، وثارت عليه ونهبوا داره

 .تقديم اإلعانة لهل من دفوجه بالضد ب يحميهاجزاؤه ألنه سعى ألن يوفر األمن للمدينة و 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .90، صالسابقالمصدر : اللي العباس بن إبراهيممالش( 1
 .56، ص1999، األردن، 1المحصول في أصول الفقه، دار البياق، ط: المعافري أبي بكر بن العربي( 2
 .844المصدر السابق، ص: سيد بن حسينالعفاني /د( 3
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 .(م6626-6734/هـ327-837): ابن رشد الجد :المبحث الثاني

 :اسمه -6
وقد ، (1)بن رشد عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن دمحم ابن أحمد هو أبو الوليد   

أن يربطوه نسبه دون ألن تالميذه ذكروا سلسلة من غير العرب بأن أصله قال عنه عباس 
وقال عنه ، (3)هـ 857في قرطبة ولد أبو الوليد دمحم بن أحمد بن رشد ، (2)بأي قبيلة عربية 
على جميع حافظا للفقه مقدما فيه عالما، فقيها كان ": النبالءسير أعالم الذهبي في كتابه 

في علم الفرائض واألصول، من بأقوال أئمة المالكية نافذا أهل عصره، عارفا بالفتوى، بصيرا 
 (4)".أهل الرياسة في العلم والبراعة في الفهم

 :مؤلفاته -2
 :كان ألبي رشد العديد من المؤلفات التي نالت رواجا كبيرا ونذكر منهالقد   

وكتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل ، (5)اهدات مكتاب المقدمات والم
 .األخرى ككتاب فتاوى ابن رشدذلك من الكتب  وما إلى. (6)وهو كتاب كبير( ةيبيالعت)

 :واليته القضاء -5
وكان أبرز شخصية فيهم هو اإلمام  (1).عائلة ابن رشد بالمذهب المالكيلقد عرفت   

الجد والذي يعد من أكبر فقهاء األندلس على اإلطالق، تتلمذ عليه الفقيه الشهير ابن رشد 

                                                             

إحسان : ت، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: المراكشي أبي عبد هللا بن دمحم بن عبد الملك األنصاري األوسي( 1
 .441، ص4714، تونس، 1، دار الغرب اإلسالمي، ط1عباس وآخرون، ج

 .441نفسه، صالمصدر ( 2
 .0، ص4714، القاهرة، 1ط، كنوز للنشر والتوزيع ، ابن رشد:  ني إبراهيميالز ( 3
، ، بيروت11، مؤسسة الرسالة، ط19شعيب األرنؤوط، ج: ت ،سير أعالم النبالء : الذهبي شمس الدين دمحم بن عثمان( 4

 .574، ص1996
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات  الممهداتالمقدمات : ابن رشد أبي الوليد دمحم بن أحمد( 5

، 1944، بيروت، 1، دار الغرب اإلسالمي، ط1دمحم حجي، ج:  ت ، المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت والتحصيالت
 .5ص
 .50المصدر السابق، ص:  الضبي أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة( 6
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 يهـ عل511أو قاضي الجماعة سنة تولى منصب قاضي قضاة قرطبة عياض وقد  القاضي
ل صبالجالل والففسار فيه بأحسن سيرة وأقوم طريقة وعرف بن تاشفين الملك المرابطي 

والذكاء والنزاهة كما قام بمهام دبلوماسية تفاوضية تارة بتكليف من الملك المرابطي وتارة باسم 
بالمغرب الجنيدي في كتاب مباحث في المذهب المالكي وقد قال عنه عمر ، (2)أهل قرطبة 
المعروف بدقة الفهم وجودة النظم مع البراعة في التأليف، نعت بحافظ الفقهاء بأنه رغم 

أن يقف في مسألة على نص ابن رشد ويأخذ المذهب، أين روى بعضهم بأنه ال يجوز ألحد 
 (3).فيها بكالم غيره

وبعد مضي أربع سنوات من تولي ابن رشد القضاء أعفي منه بناءا على رغبة منه   
ما ستفراغه إلتمام إهي وكان من بين األعذار التي قدمها ، (4)م 1141/هـ515وذلك سنة 

سماع ما ألفه إلى أن توفيشرع في تأليفه   (5).ونشر كتبه ومسائله وا 
بعد حياة ، (6)وغيره بقرطبة سنة عشرين وخمسمائة ابن رشد صاحب كتاب البيان والتحصيل 

بن الدباغ  أبو الوليدفي ذي القعدة فقد قال عنه أن فاضت روحه عاما إلى سبعين دامت 
: ومن كالم ابن رشد (7)".فيه الغايةة، فبلغ يوصف شرح العتبيأهل األندلس أفقه كان " :بأنه

 (8).إيمانا باهللازداد بعلم التشريح من اشتغل 
 

 

                                                                                                                                                                                              

الجليل عبد : مر، ( علمية، اجتماعية، فلسفية، دينية)أعظم الشخصيات في التاريخ سياسة ( ص)دمحم : جبران عيسى/د( 1
 .65، ص4774، بيروت، 1مراد، األهلية للنشر والتوزيع، ط

 .6، ص1994، بيروت، 1سيرة وفكر دراسة ونصوص مركز دراسات الوحدة العربية، ط:ابن رشد : الجابري دمحم عابد( 2
 .444، ص1994، 1مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ط: الجنيدي عمر/د( 3
 .489، صالمصدر السابق: الدينون ابراهيم بن نور حابن فر  (4
 .48المرجع السابق، ص:  دمحم بن إبراهيم بن صالح الحسينأبا الخيل ( 5
 .488، ص1996، 1، ط، دار الغرب اإلسالمي1موسوعة أعالم المغرب، ج: حجي دمحم( 6
 .154المرجع السابق، ص :الصالبي دمحم علي/د( 7
، 1العربي، ط ، دار الفكر4موسوعة عباقرة اإلسالم في الطب والجغرافيا والتاريخ والفلسفة، ج :عكاوي رحاب خضر/د( 8

 .64، ص1994بيروت، 
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 :أشهر قضايا ابن رشد-8  
هذا األخير بالعديد شتهر إة قضاة المرابطين المالكيين فقد لقد كان ابن رشد من خير   

 :المتنوعة والتي كان من بينهامن األقضية والفتاوى 
بالمسلمين كان لغدرهم وذلك ، (1)ريبهم غارى في بالد األندلس بإبعادهم وتحادثة النص

ريبهم غتنظره على األمير علي فوقع وقد أصغى إليه المحارب  ومساعدتهم أللفونسو
بالد عده إلى جميع و وقد نفذ ، (2)عقابهم بهم من عن أوطانهم وهو أحق ما يؤخذ جالئهم ا  و 

وماله من المحكمة لدى أمير المرابطين ابن رشد مكانة ومن هنا يتضح لنا ، (3)األندلس 
 .لمرابطيناخاصة وأنهم كانوا في دولة مع من خان البالد والعدل 

اآلخر البيان والتحصيل مسألة رجلين اختصما فنسب أحدهم  هفي كتابكما جاء كذلك   
أخبرني ابن القاسم عن مالك عن رجل قال لرجل على : حيث قال سحنون بابن الزانية واتهمه 

أصح منك فأنت ابن إن لم أكن "في نفسه يقول عليه وال يطعن يريد عيبه وجه المشاتمة 
أنه أصح منه، بالبينة إنما أوجب مالك عليه الحد إن لم يأت : فأفتى فيه ابن رشد"... ةيالزان

كونه أصح منه في ألن كالمه خرج على وجه المشاتمة وهو يقتضي نفيه عن أبيه بشرط 
نا أصح فأ: لهابن الزانية، ولعله قد قال  قوله إن لم أكن أصح منك فأنتاألمور، ألن معنى 

 (4).منهعلى ذلك؟ فوجب عليه الحد كما قال إن لم يثبت أنه أصح قوله جوابا له  منك فخرج
فقد كانت هذه المسألة من بين إحدى المسائل التي أفتى فيها ابن رشد والتي تخص  (4).منه

 .الحدود
مسألة  أما من الناحية االجتماعية فقد وردت في إحدى المسائل التي تخص النكاح  

إنما يستحب : بن أبي عبد الرحمان يقولكان بيعة : كفقد قال مالإقامة الوالئم إلثبات النكاح 

                                                             

 .01، صالمصدر السابق: بن الخطيب دمحم لسان الدين( 1
 .84صالمصدر السابق، : الغرناطي أبو بكر بن الصيرفي (2
 .141، عمان، ص1الفتح حتى سقوط غرناطة، دار الفكر، طتاريخ المغرب واألندلس من : رمضان عبد المحسن طه( 3
دمحم حجي :ت، البيان والتحصيل والشروح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: ابن رشد ابو الوليد دمحم بن احمد (4
 .460ص ،1944،بيروت، 1ط ،دار الغرب االسالمي   ،47ج، خرون وآ
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ظهاره النكاح الطعام في الوليمة إلثبات  : فقال دمحم ابن رشد. يهلكون  ومعرفته ألن الشهودوا 
لعبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالوليمة وخص عليها بقوله أمر رسول الذي من أجله المعنى يريد أن هذا هو "

أن "وما أشبه ذلك من اآلثار، وقوله صحيح، يؤيده ماروي  "بشاةأولم ولو : الرحمن بن عوف
نكح : ما هذا؟ فقالوافقال  اعوا غناء ولعبمزريق فس يثبيهو وأصحابه مر  -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول هللا 

هذا النكاح ال السفاح وال نكاح السر حتى يسمع دف أو . دينه كمل: فقاليا رسول هللا  افالن
 (1)".دخان ى ير 
أنه  :فكان مضمونهاتخص القضاء فتاوى ابن رشد والتي في إحدى كما جاء كذلك   

 .طرحت عليه شكوى ضد أحد القضاة فعزل فكان السؤال ما إن كان يجرح الشهود أم ال؟
بخط ابن زيدان أن أهل  تت بخط أبي القاسم بن البرقال وجدقال شيخنا اإلمام، ورأي  

على يد بن المسلمين ألمير ابن عبد الخالق حال قاضيهم شكوا سوء الجزيرة الخضراء 
سألت عنه سرا فصح عندي : ابن منصور فقالبن تاشفين فرد أمره لقاضي قرطبة  يوسف

عدو لي فأبي لعله عرفني بمن صح عندك : فقال له المعزول، (2)أنه ال يصلح للقضاء 
واحتج بأنه ليس من باب بأنه ال يلزم تعريفه بمن ثبت تجريحه : ابن رشدفأفتى تعريفه 

فعل عمر في سعد بن أبي في العزل كاألحكام التي يعزل فيها بالتجريح والتعديل بلى يكفي 
ولهذا المعزول أن يزكي نفسه لتقبل شهادته وال يكون عزله جرحه إذ القضاء  :وقاص، قال

 .حق للمسلمين، ولذا ال يمكن األعذار
 
 
 
 

                                                             

دمحم حجي : ت،  والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة البيان والتحصيل : ابن رشد ابو الوليد دمحم بن احمد (1
 .470ص ،1944 ،بيروت  ،4ط،دار الغرب االسالمي  ،47ج،واخرون 

المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا واألندلس والمغرب، المعيار المعرب والجامع : أبي العباس أحمد بن يحيالونشريس  (2
 .1611اإلسالمي، بيروت، ص، دار الغرب 17ج
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 .(م6681-6745/هـ388-806): القاضي أبو الفضل عياض :الثالثاالمبحث 
 :اسمه -6

أبو الفضل ، (2)صبي السبتي يحبن مروان ال، (1)وهو عياض بن موسى بن عياض   
أشي الملقب بشمس وقد قال عنه الشيخ اإلمام الرحال أبو عبد هللا دمحم بن جابر الوادي ، (3)

بن عمرون بن موسى بن عياض بن دمحم عياض بن موسى بن عياض : الدين رحمه هللا بأنه
هـ 806ولد في سنة ست وسبعين وأربع مائة ، (4)ابن عبد هللا بن موسى بن عياض السبتي 

وقد استقر كما ورد في موسوعة أعالم المغرب أنه ولد في منتصف شعبان ، (5)م 1748 -
اء والفطنة أجداده في القديم في األندلس طالبا للعلم، وهو من أهل التفنن في العلم والذك

 (6).والفهم وجودة التأليف
 :تعليمه وأهم مؤلفاته -2

فأخذه بقرطبة عن القاضي أبي عبد هللا دمحم ابن  ،قدم عياض األندلس طالبا للعلم  
بن عبد الملك بن سراج وعن الشيخ أبي دمحم ابن  ، وأبي الحسين سراجعلي ابن حمدين

 (7).الغساني ما رواهعتاب وغيرهم، وقد أجاز له أبو علي 
أين كان ، (1)غيره الصد في كثيرا وعن أبي علي حسن بن دمحم عن القاضي بالمشرق وأخذ 

مام وقته إهذا فقد كان إضافة إلى ، (2)العرب وأنسابهم وأيامهم أعلم الناس بكالم ( عياض)
                                                             

إبراهيم األبياري وآخرون، : ت ،المطرب من أشعار أهل المغرب: النسبين أبي الخطاب بن عمر بن حسنابن دحية ذي  (1
 .40دار العلم للمجتمع، سوريا، ص

 .99ص ،4774،  15ط، دار العلم للمالين : الفاسي االعالم  الزركلي خيردين بن محمود بن دمحما (2
تاويت دمحم بن : ت ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: السبتي عياض بن موسى بن عياض (3

 .4ص، 1944، المملكة المغربية، 4، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط1، جالطنجي
، مطبعة 1مصطفى السقا وآخرون، ج: ت ،أزهار الرياض في أخبار عياض: التلمساني شهاب الدين أحمد بن المغري  (4

 .44م، ص1949لجنة التأليف، القاهرة، 
، دار األندلس، جدة، 4النبالء، جنزهة الفضالء تهذيب سير أعالم : بن عثمانالذهبي شمس الدين دمحم بن أحمد ( 5

 .1818، ص1991
 .450المصدر السابق، ص:حجي دمحم( 6
 .5، ص4774، بيروت، 1الشفا بتعريف حقوق مصطفى، دار ابن حزم، ط: بن موسى ي أبي الفضل عياضبالحيص( 7
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حافظا ... بالنحو واللغةعالما  فقيها أصولياوجميع علومه بالتفسير عالما وعلومه في الحديث 
وكان أديبا شاعرا إذ ، (3)في الحق صلبا تعالى، درب على العمل مالك رحمه هللا لمذهب 

 :قال
 فأبدي له جهد إعترافي أو عذري   عسى تعرف العلياء ذنبي إلى الدهر. 
 (4).رـــــل للقطــــــم ألف الحفائـــهــــألفت  هـــــــــــين أحلـوبي ــــــال ما بينــــــــــد حـــــــوق 

واستقضي وأهم وبجمعه وتقييده، كما علمني أبا الفضل بجمع الحديث غاية كبيرة   
فلم يطل أمده بها،  عنها إلى قضاء غرناطةثم تولى . ببلده مدة طويلة فحمدت سيرته فيها

أين ترك بصمات كبيرة ومتعددة والتي كان ، (5)م 1140/هـ541قرطبة في ربيع سنة وقدم 
في كتاب مفيد جدا وهو " األنوارمشارق "وكتاب " كتاب مسلماإلكمال في شرح "منها كتاب 

أ والبخاري ومسلم، كما شرح طالمو : الحديث المختص بالصحاح الثالث وهيتفسير غريب 
 .، وما إلى ذلك من الكتب القيمة األخرى (6)حديث أم زرع كذلك 
 :واليته القضاء -5

هـ في سبتة قرابة 515من عمره في عام في التاسعة والثالثين تولي عياض القضاء   
وكان معهود الطريقة مشكور الحالة، فأقام جميع سيرة، فسار فيها أحسن  ،ست عشر عاما

في أول يوم من صفر سنة إحدى ثم نقل غرناطة  (7).واختالف أنواعهاعلى ضروبها  الحدود
شديدا في سبيل أخذ الحق ألهله ورد أين كان ، (8)خطة قضائية وتقلد مسمائة خوثالثين و 

علي حتى وجوه المرابطين أنفسهم، مما جعل يكن يراعي في ذلك عن المظلومين، ولم الظلم 
                                                                                                                                                                                              

 .5المصدر السابق، ص :بن موسىي أبي الفضل عياض باليحص( 1
 .171صالمصدر السابق، :النباهي ابو الحسن علي بن عبد هللا الجذامي (2
 .177المصدر السابق، ص :ون إبراهيم بن نور الدينرحابن ف( 3
 .444ص ،1،1444ج،  قالئد العقبان: الفتح بن خاقان بن احمد بن عزطوج(4
 .171 المصدر السابق، ص :النباهي ابو الحسن علي بن عبد هللا الجذامي( 5
، 4إحسان عباس، ج/د: ت ، وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان : بن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر (6

 .844دار صادر، بيروت، ص
 .167المرجع السابق، ص :عليالصالبي دمحم  (7
 .14، ص1964الدمحمية،  ،4، طدمحم بن شريف، مطبعة فصالة/د: ت،  التعريف بالقاضي عياض: دمحم أبي عبد هللا( 8
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عن قضاء غرناطة، ثم عاد مرة ثانية إلى سبتة حيث واله قضائها من يفصله  بن يوسف
 (1).جديد إبراهيم بن تاشفين

 :وفاته -8
طويل وحياة حافلة بجليل األعمال وعمر أفناه في العلم والتأليف توفي بعد مشوار   

التاسع من جمادى اآلخرة في ليلة الجمعة المكنى أبي الفضل بن عياض عباس بن موسى 
بأنه مات ميتة : أين اختلف في سبب وفاته فمنهم من يقول، (2)م 1157 -هـ 588سنة 

من الموحدين لما تمرد أهل سبة عليهم مه يهودي، بإشارة سقصير وقيل طبيعية بعد مرض 
ليس : حيث كان يقول (4)كثير الرجولية مهابا مقداما فصيح اللسان رحمه هللا فقد كان ، (3)

 .، فقد بدأ حياته عزيزا ومات عزيزا(5) غمومهذا زمان فرح إنما هو زمان 
 :أشهر قضايا القاضي عياض أبو الفضل -3

لت مجالت متعددة، فمنها مشمتنوعة عياض عدة قضايا  القاضيلقد تناول   
ومن " ص"جتماعية واالقتصادية والسياسية والتي اعتمد فيها على كتاب هللا وسنة رسوله الا

 :هذه األقضية نتناول فيها ما يلي
اس حبسها نصارى معاهدون على حباس نصارى األندلس والتي تعلقت بأحبقضية أ  

منها وما فضل وينفقونها في مصالح كنيستهم يشتغلونها لقسيسيون كنيسة لهم، وكان ا
فأفتى فيها ، (6)األمير من ديارهم إلى أن أجالهم فبقيت كذلك ما شاء هللا ألنفسهم يأخذونه 

                                                             

 .475ص، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1عبر التاريخ، جالمغرب : حركات إبراهيم( 1
 .476المرجع السابق، ص:خالد الناصري أبو العباس أحمد بن( 2
والدراسات اإلسالمية،  القاضي عياض، أطروحة دكتوراه، كلية الشريعةإجماعات : العمري صالح بن عثمان بن دمحم (3

 .19، ص1994المملكة العربية السعودية، 
، 1دار الغرب اإلسالمي، طالمرابط التركي، عبد هللا /د: ت، ة قأعالم مال: بن عسكر ابن عبد هللا وبن خميس أبي بكر( 4

 .446، ص1999بيروت، 
احمد عبد : ت، نهار القدسية في مناقب العلماء والصوفيةالمسمى لواقح األ الطبقات الكبرى : عبد الوهاب الشعراني( 5

 .171ص ،4775،  القاهرة، 1ط،مكتبة الثقافة الدينية، 1ج، الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة
 .59، ص4المصدر السابق،ج :أبي العباس أحمد بن يحي الونشريس (6
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يتضح لنا  ، ومن خالل فترة ابن عياض(1)أهل الذمة القاضي عياض بأنه ال حرمة ألجناس 
 .بأن النصارى األندلسيين كان مشددا معهم في الحكم

أنه سئل رضي هللا عنه عن رجل دفع لرجل ثورا جتماعية فقد ورد إلأما من الناحية ا  
الرجل ثورا آخر، وجميع آالت الحرث، وزرع يحرث به في بلده على وجه الشركة، فضم له 

شريكه في إنتهى من الحرث طلب الزراع مع يد صاحب الحرث فلما الزريعة ويده جميع 
 .ولم يعطيه شيئامن البذور فامتنع نصف ما زرعه 

معه لصاحب الثور والعمل  بأن الزرع كله لصاحب الزريعة، وعليه: انت فتواهكف  
كما . كل واحد فيهمحق حقه دون أن يبخس حق  وعليه فقد منح عياض لكل ذي، (2)أجرته 

والنحر في البيت جائز أم ال الذبح ورد أيضا في كتاب الحج وما خصه مسألة ما إن كان 
 .الحرام والمسجد الحرام والتي وردت في إجماعات القاضي عياض

البيت الحرم، وال يجوز ألحد في فيما عدا واجمعوا ألنه ال يجوز : "فقال رضي هللا عنه
ْبَراِهيَم َمَكاَن الْبَيِْت أَن َّلَّ  ﴿: قوله تعالىبدليل وذلك " ذبح وال نحروالمسجد  أْنَا ِِلِ َوإِْذ بَوَّ

كَّعِ السُُّجودِ  ائِِفيَن َوالْقَائِِميَن َوالرُّ
ْر بَْيتَِي ِللطَّ اآلية دلت وعليه فقد ، (3) ﴾ تُْشِرْك بِي َشْيئًا َوَطه ِ

 (4).ارذاألجناس واألقبتطهير البيت، من على أمر هللا الكريمة 
إذا  يالذمملسو هيلع هللا ىلص مسألة في حكم المصطفى الشفا بتعريف حقوق في كتاب كذلك  فقد ورد  

 .الوجه الذي كفر بهبغير أو وصفه  هبقدر أو عرض أو استخف . صرح بسبه ملسو هيلع هللا ىلص
األحكام في اإلسالم أن من هذا حكم المسلم، فمن قواطع : فقال القاضي أبو الفضل  

أو عرض أو ي إذا صرح بسبه فأما الذم، (5)سب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو كافر مرتد وعقوبته القتل 
في قتله إن لم يسلم ألن بغير الوجه الذي كفر به فال خالف عندنا استخف بقدره أو وصفه 

                                                             

 .489المرجع السابق، ص:الزيدان عبد هللا بن علي وآخرون  (1
، بيروت، 1دمحم بن شريف، دار الغرب اإلسالمي، ط/د: ت، مذاهب الحكام في نوازل األحكام : عياض وولده دمحم (2

 .480ص، 1997
 .46االية القرآن الكريم، الحج، ( 3
 .445المرجع السابق، ص:العمري صالح بن عثمان بن دمحم( 4
 .840-846المصدر السابق، ص :أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي( 5
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والثوري وأتباعها من أهل إال أبا حنيفة قول عامة العلماء هذا، و على الذمة والعهد لم نعطه 
 .الحدودفي فقد كانت هذه مسألة من بين مسائل الفصل ، (1)الكوفة 

كما ورد كذلك في كتاب القضاء مسألة طرحت عليه رضي هللا عليه رضي هللا عنه   
في وما إن كان جائز فعل عدو له وال سلطان بلد ال قاضي فيه والتي كان موضوعها وجود 

 :فكانت إجابته كاآلتي؟ ونكاحهمبيوعهم أو أشريتهم 
فيه، وال الذي ال إمام في المكان والوالي  القاضيإن العدول يقومون مقام : قال  

 (2).قاض
فصله التي طرحت على القاضي أبو الفضل فكان بعض المشاكل هذا من بين فقد كان 
كتاب هللا وسنة رسوله الكريم صلى إسالمية والدليل فيها مبني على أحكام شرعية وقضاءه 

 .هللا عليه وسلم
 
 
 

                                                             

 .40المصدر السابق، ص :عياض وولده دمحم (1
 .804هـ، ص1815الرياض، ، 4ط، دار العاصمة، 4الحدود والتعزيزات عند ابن القيم، ج: بكر بن عبد هللا بن دمحم (2
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 :خاتمة
لقد حاولنا من خالل دراستنا لهذا الموضوع أن نقدم أهم المحطات التاريخية للمرابطين   

وعلي بن يوسف وكذلك أهمية ودور القضاء  وأهم أعمال سالطينها خاصة يوسف بن تاشفين
 .في العهد المرابطي وأشهر القضاة الذين برزوا في ذلك في ذلك العصر

فقد توصلنا من خالل هذا البحث إلى النتائج التي رأينا أنها مهمة وملمة للموضوع   
 :والمتمثلة في

لذي اتخذ الدين قيام دولة المرابطين على أكثر الدعاة وهو عبد هللا بن ياسين وا  
اإلسالمي أساس الدعوة مستندا إلى المذهب المالكي حيث كان من خصائص دعوته األمر 

الجهل بالمعروف والنهي عن المنكر، كما سعى إلى إخراج سكان المغرب األقصى من ظالم 
 .العلم والمعرفة الذي كانوا يعيشونه إلى نور

خضاعها وذلك بمساعدة يحي بن سعى عبد هللا بن ياسين إلى فتح العديد من المن - اطق وا 
إبراهيم الجدالي، كما حاول القضاء على البرغواطيين والمعارضين له وبالتالي أصبحت 

 .معظم قبائل صنهاجة تابعة له مثل لمطة ولمتونة
توفي عبد هللا بن ياسين لكن الدعوة استمرت على يد المتأثرين بشخصيته وعملوا على  -

مي وتوسيع رفقة الدولة المرابطية والتي انقسمت إلى قسمين جزء توسيع مبادئ الدين اإلسال
في الشمال واآلخر في الجنوب وتأسيس مدينة مراكش عاصمة المرابطين وتوحيد المغرب 

 .األقصى
أما في عهد يوسف بن تاشفين فقد عرفت دولة المرابطين ازدهارا وتقدما، وأصبحت    

 .موقعة الزالقة: تصارات التي حققها مثلمن أقوى دول المغرب وذلك من خالل االن
في عهد علي بن يوسف  ين عرفت الدولة تدهورا وضعفابعد وفاة يوسف بن تاشف   

ورغم االنتصارات التي حققها في معركة اقليس وثورة القضاة وغيرها، إال أن الدولة انهارت  
ال شؤون الدولة وتركها بسبب سوء اختيار القضاة ألعوانهم وتقربه من الفقهاء والقضاة وا هم

 .في أيديهم
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على نظام قضائي أما فيما يخص الجانب القضائي فقد اعتمدت دولة المرابطين    
والذي يعد من أهم الوظائف الداخلية تحت  د من الشريعة اإلسالمية،ممالكي المذهب مست

الخالفة ألنه منصب يتولى الفصل بين الناس في الخصومات لذلك حرص المرابطون على 
تولية القضاة أصحاب العلم والمقدرة على تولي مثل هذه المناصب، مشترطين في ذلك العلم 

 .والذكورة واإلسالم
لة حتى كثرت أموالهم وذاع صيتهم وذلك كذلك فقد منح القضاة مرتبة عالية في الدو    

 .لما له من أهمية كبيرة من الناحية السياسية واالجتماعية والعسكرية
فمن الناحية السياسية واالجتماعية فقد برز فيها عبد هللا بن ياسين أين اعتمد على    

حد كما عهد إلى وضع . إقامة الحدود على المنظم في رباطهم وذلك لتطهيره من الذنوب
ثمانين جلدة ومائة سوط للزاني وما إلى ذلك من األحكام التي عهد  بعلى المفتري والشار 

 .إلى تطبيقها
أما يوسف بن تاشفين فقد أعطى القضاء أهمية كبيرة فكان يعينهم من كبار العلماء    

م رتبا عالية حتى كثرت أموالهم واتسعت مكاسبهومنحهم ة القبلية يدون االستناد إلى العصب
 .فقد شارك كذلك القضاة في عهده في معارك الجهاد في األندلس

أما القضاة في عهد علي بن يوسف فقد نالوا مركزا عاليا فال يقضي أمر دون أن    
يشاورهم معتمدا في ذلك على رعية أهل البلد في تعيين أو عزل قاضيهم أين كان من أرفع 

 .المناصب قاضي الجماعة
لعسكرية فقد كان القاضي يقوم بفض النزاعات والمشاكل بين أفراد ا الناحية  أما من   

 .الجيش
أما قضاء الذميين فقد كان يلجأ في الفصل بين نزاعاتهم قاضي أعجمي، أما في حالة    

فقد  اسما إن كان المتخاصمين ذمي ومسلم فإن القاضي هنا يكون مسلما وعلى هذا األس
في الفصل بين القضايا المعقدة والسهلة متبعين  اشتهدواو  برع العديد من القضاة الذين تفننوا

 .في ذلك كتاب هللا وسنة رسوله
ونخلص إلى أن القضاء كان له دور كبير في استقرار الحياة االجتماعية في عهد    

 .المرابطين نظرا لما كان يمتع به القضاة من النزاهة والقدرة على الفصل في القضايا المختلفة
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 01:ملحق رقم

 خريطة دولة املرابطني الكربى

 

 

 

 

 

 .763المرجع السابق، ص  :عنان دمحم عبد هللا :نقال عن
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    20:ملحق رقم

 تاشفني اىل الزبري بن  عمر رسالة من امري املسلمني 

 

 .72المرجع السابق، ص   :مؤنس حسين  :نقال عن -
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 المصادر: 
 .ن الكريمالقرآ .1
نبننن  ال ننن م /  : التكملنننك لكتننن ة الـنننلك  تنننن: ابنننن ار ننن ر دبننن  نبننن  ه   بنننن نبننن  ه .2

 .1991 ار الفكر  بيروت    1الحراش  ج
أننن  مة انننك ال ولنننك التو  ننن،ك المننن  ي أننن  دف ننن ر إأريق،نننك و تنننو ي  : إبنننن دبننن   ي ننن ر .3

 .هن 1221  1 مح ضراته  المحم،ك  ط
   ار الكتننة الالم،ننك  2  يو ننا النن      ج/  : الك مننف أنن  التنن ري   تننن: ابننن ايريننر .4

 .  1921  بيروت 1ط
  4   ار الكتنة الالم،نك  ط9  يو ا ال      مج: الك مف أ  الت ري   تن: ابن ايرير .1

 2003بيروت 
المةننرة مننن د ننا ر دهننف : ذي ال  ننبيين  ابننن الفةنن ة بننن نمننر بننن ح نننابننن  ح،ننك  .1

 .ي ر ابراه،م ايب، ري و آفرون   ار الالم للمجتمع   و : المغرة  تن
ب ا،ك المجته  و  ه ،ك المقـن   مة انك مـنةف  : ابن ر   دبو الولي  بن دحم  بن   .1

 .1911  مـر 1ال  بل  الحلب  و دوال ه  ط 
الب،نن ن و التحـننيف و ال ننروت و التوج،ننل و التاليننف : لينن    بننن دحمنن ابننن ر نن  دبننو الو  .2

 . 1922  بيروت  2   ار الغرة اإل  م   ط20ج لم  ئف المتفرجك 
المقن م ت الممهن ات لب،ن ن من  ا تضنتل ر نوم الم و نك : ابن ر   دب  الولي    بن دحم  .9

  :   الم ننك ت  تنننت م نن ئلهمننن دحكنن م ال ننرن، ت و التحـنن، ت المحكمنن ت يمهنن 
 .1922  بيروت  1   ار الغرة اإل  م   ط1  ج حج

ت ـنننرل الحكننن م أننن  دـنننون اي ضننن،ك و م ننن هج : ابنننن أرحنننون إبنننراه،م بنننن نلننن  بنننن   .10
 .1922  1ايحك م  مكت ك الكل، ت ايزهريك  ط

: تنن المذهة أ  مارأك دن، ن نلمن   المنذهة ال ي  ج : ابن أرحون إبراه،م بن  ور ال ين .11
   .1991  بيروت  1   ار الكتة الالم،ك  ط3مأمون بن ،ح  ال ين الج  ن  ج
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نن ر  دحمن  نبن  :  نلو  الم لن  أن  تن بير الم ن ل   تنن: دب  الرب،ع  ه ة ال ين دحمن  .12
 .1991الغ     ار الكت ة   م ق 

الاواـنم منن القوا نم أن  تحقينق موا نا الـنح  ك  ان  وأن ل ال بن  : دب   كر بن الارب  .13
 .هن 1401  الق هرل  1  مكت ك ال  ك  ط1مح  ال ين الفةية  ج:   تن(ص)
ننننزت الاةننن ر    ضننن ل  رة نننك و نلمننن   اأريق،نننك  ـننن  :دبننن  نبننن  ه   بنننن حننن ر  .14

  .1913  الق هرل  1الح ين مكت ك الف  ج   ط
  1   ار الجبننف  ط4 رر الحكنن م أنن   ننرت مجلننك ايحكنن م  ج:دمننين نلنن  حينن ر فواجننك .11

 119ص  1991
إر نن   ال نن ل  إلنن  د ننر  الم نن ل  أنن  أقننل : ال غنن ا ي نبنن  الننرحمن بننن   بننن ن ننكر .11

  3   ننننركك مكت ننننك و مة اننننك مـننننةف  ال نننن ب  الحلبنننن  و دوال ه  ط1اإلمنننن م م لنننن   ج
 .مـر

المغننرة أنن  ذكننر  نن   اأريق،ننك و المغننرة   ار الكتنن ة اإل نن م    :ال كننري دبننو نبينن  .11
 .الق هرل

   ار 2الحنننن و  و التازيننننزات ن نننن  ابننننن القننننن،م  ج : زينننن  بنننننن    كننننرين نبنننن  ه دبننننو .12
 .1911  الري ض  2الا ـمك  ط

وأ،ن ت اين،ن ن و د  ن   : بن جلك ن اب  الا  ي  مي ال ين دحم  بن   بن ابن   كنر .19
 .   ار ـ  ر  بيروت3اح ن ن  ي  مج: دب    الزم ن  تن

/  : وأ،ن ت اين،ن ن  تنن: ن دبن   كنربن فلك ن دب  الا  ي  مي ال ين دحم  بنن   بن .20
  .   ار ـ ار  بيروت4إح  ن ن  ي  ج

وأ،ن ت اين،ن ن و د  ن   : بن فلك ن دب  الا  ي  مي ال ين دحم  بن   بن دبن   كنر .21
 .   ار ـ  ر  بيروت1إح  ن ن  ي  مج: دب    الزم ن  تن

  ه المنننرا   نبننن: تنننن  م لقنننك دنننن م : بنننن ن نننكر دبننن  نبننن  ه و بنننن فمننن،ي دبننن   كنننر .22
 .1999  بيروت 1ال رن    ار الغرة اإل  م   ط
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اح نن ن :  فنن  الةيننة أنن  نـننن اي نن لي الرةننة  تننن: التلم نن    دحمنن  بننن   المقننري  .23
 .211  ص 1922 ار ـ  ر  بيروت   1ن  ي  ج

: دزه ر الرين ض أن  دف ن ر ن،ن ض  تنن: التلم      ه ة ال ين دحم  بن   بن المقري  .24
 . 1939  مة اك لج ك التأليا  الق هرل  1 ق  وآفرون  جمـةف  ال

   ار 2مواهننة الجليننف أنن   ننرت مفتـننر فليننف  ج: الحةنن ة دبننو نبنن  ه   بننن   .21
 .1993 3الفكر  ط

تنن ري  ابننن فلنن ون   يننوان المبتنن د و الفبننر أنن  تنن ري  الاننرة و : فلنن ون نبنن  الننرحمن .21
 .2000   ار الفكر  بيروت  1البربر من ن ـرهم من ذوي ال أن ايكبر  ج

   ار 1زهننرل ال  نن تين مننن موا ننا الالمنن   و الربنن  يين  ج: الافنن     نني  بننن ح ننين/   .21
 .الق هرل الاف    

  مـنر  1الكبرى أ  الت ري  اإل  م   اي  لي الج ين ل  ط ال وازن:زنروت أتح /   .22
2009. 

ال نن      ار اي ننن لي  زهنننك الفضنن   تهنننذية  ننير دنننن م : نقيننف مو ننن    ح ننن/   .29
1912. 

الفقنل   النوجيز أن: ال جيل   راج ال ين اب  نب  ه الح ين بن يو ا بن ابن  ال نري  .30
ابنو من زن   الفنول  وابنو يو نا : نل  مذهة االم م احم  بن ح بنف   را نك وتحقينق

 .2004  الري ض 1مكت ك الر      رون ط محمو   ا  ن  
ح ننن :  ولننك اإل نن م  تننن:    بننن احمنن  بننن نرمنن نالننذهب   ننمي النن ين ابننن نبنن  ه .31

 .1999  بيروت 1   ار ـ  ر  ط1ج إبراه،م مرول 
   ار 2ح ننن إ ننم نيف مننرول  ج:  ولننك اإل نن م  تننن: الننذهب    بننن دحمنن  بننن نرمنن ن .32

 .1999بيروت  1ـ  ر  ط
 ناية اير نوط  :  م ال ن     تنن نير إنن:  مي ال ين   بن دحم  بن نرم ن  الذهيب .33

 1991  بيروت  11ط الر  لك   19ج
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تهننذية  ننير دنمننن ن  : زهننك الفضننن  :  ننمي الننن ين   بننن دحمنن  بنننن نرمنن ن  الننذهيب .34
 .1991اي  لي ج ل     3ال      ج

مفتنن ر الـننح ت  المكت ننك الاـننريك  ـنني ا  : الننرازي   بننن دبنن   كننر بننن نبنن  القنن  ر .31
2009. 

 .2002  11اإلن م   ار الالم للم يين  ط: فير ال ين بن محمو  بن  الزركل   .31
ر م الحلنف أن    نم الن ون  ة نع   لمة انك الاموم،نك : ال لم    دب  نب  ه بن فةية .31

 .هن 1311   مح ضرل تو ي المحم،ك
الة قننن ت الكبنننرى الم نننم  لنننوا   اي هننن ر الق  ننن،ك أننن  م   نننة : ال نننارا   نبننن  الوهننن ة .32

  مكت نك الرق أنك 1دحم  نب  الرح،م ال  ،  و توأيق نل  وه نك  ج:   والـوأ،ك  تنالالم 
 .2001  الق هرل 1ال ي ،ك  ط

   منرا  نبن ن ممن اي دنم تاإلن م  م فف  مراكش و : ال ا ل  الا  ي بن إبراه،م .39
 .  1993  الرب ط  2  المة اك الملك،ك  ط4الوه ة ابن م ـور  ج

إح ن ن /  : النذفيرل أن  مح  نن دهنف الجزينرل  تنن:  نن نلن  بنن   ن مدبن  الح ال  تري   .40
 .1991   ار الرق أك  لب  ن  1ن  ي  مج

 غ،نننك الملنننتمي أننن  تننن ري  رجننن ن اي ننن لي  مكت نننك : ال بننن  دحمننن  بنننن ،حننن  بنننن دحمننن  .41
 . 1911اإل ك  ريك  

رة و مق مك ابن فل ون   ينوان المبتن د و الفبنر أن  تن ري  الان: نب  الرحمن بن فل ون  .42
 .2001البربر و من ن ـرهم من ذوي ال أن ايكبر   ار الفكر  بيروت  

: ح  نن،ك الانن وى نلنن  كف ،ننك الة لننة الربنن     تننن: الانن وي دبننو الح ننن نلنن  بننن دحمنن  .43
  .1994   ار الفكر  بيروت  2يو ا ال ي    ال ق ن   ج

 .1222 مـر 1  ئ  الاق  ن ج:نزةوج الفت  بن ف   ن بن احم  .44
نبنن  الوهنن ة بننن م ـننور  : ج نن  زهننرل اري أنن  ب نن   م ي ننك أنن ي  تننن: الجز نن   نلنن   .41

 .1991  الرب ط  2الة اك الملك،ك  ط
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 ا   بنن  نريا   ار الغنرة : مذاهة الحك م أ   وازن ايحك م  تنن: ن، ض وول ه   .41
 .1990  بيروت  1اإل  م   ط

يننف لمفتـننر فليننف   ار الكتننة التنن ج و اإلكل: الغر نن ة    بننن يو ننا بننن دبنن     ننم .41
 . 1الالم،ك  ط

أنن  دف نن ر ملننو  المغننرة و  :روض القرةنن ي اي نن،ي المةننرة: الف  نن  ابننن دبنن  رز  .42
 .1912ت ري  م ي ك أ ي  الرب ط  

اإلتقن ن و ايحكن م أن   نرت تحفنك الحكن م الماننرو  : الف  ن  دبنو نبن  ه   بنن دحمن  .49
 .   ار المارأك2  رت م، رل  ج

ا إأريق،   تن: الح ن بن   الوزانالف     .10    ار 1  حجنة و   ايفضنر  ج: ـو
 .1923  بيروت 2الغرة  اإل  م   ط

  بينروت  1   ار الغنرة اإل ن م   ط13يرل  جالذف: القراأ  دبو الا  ي  ه ة ال ين .11
1994 . 

  القن هرل 2إبراه،م ايب، ري   ار الكت ة المـنري  ط: القروي الح      ض ل  رة ك  تن .12
 ناية :  نير دنن م ال ن     تنن: الذهب   مي ال ين   بن دحم  بنن نرمن ن  .1929

 .1921  بيروت  1م   ك الر  لك  ط 2اير  وط  ج
د ني ال ن ري و ال ن رة منن د ةن ر المغن رة إلن  م تهن  : الق   دب  نب  ه بنن دحمن  .13

:   تننن(م 1133-1130/هننن 1042-1040)ارمنن ن والمننسرة  نني  ايننن جم و ايننن رة 
 .1921  اأ     المملكك المغرب،ك  أ ي 

نبن  ه بنن /  : الب ا،نك و ال ه ،نك  تنن: كرير نم   الن ين دبن  الفن ا  إ نم نيف ابنن نمنر .14
 .1992  1   ار هجر  ط13نب  المح ن الترك   ج

ر الكتنة جمن ن ةل نك   ا: الم ن ل  و المم لن   تنن: ل كري ابو نبي  ه بنن نبن  المجين ا .11
 .2003الالم،ك 
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  نبن  ه ن ن ن  مكت نك :   تنن2اإلح ةنك أن  دف ن ر نر  ةنك  ج: ل  ن ال ين الفةية .11
  .1911  الق هرل  1الف  ج  ط

  4  نبنن  ه ن نن ن  مننج: اإلح ةننك أنن  دف نن ر نر  ةننك  تننن: ل نن ن النن ين بننن الفةيننة .11
 .1991  الق هرل  1مكت ك الف  ج   ط

تن ري  المغنرة الاربن  أن  الاـنر الو ن،  منن كتن ة دنمن ن : ينةل  ن الن ين بنن الفة .12
  النننن ار الب،ضنننن   3دحمنننن  مفتنننن ر الا نننن  ي و   إبننننراه،م الك نننن      /  : ايننننن م  تننننن

1914. 
  .    ار الح ي   الق هرل1لة  ،ك  جايحك م ال : الم ور ي دبو الح ين نل  بن   .19
تاليننق   نا  زنلننون نبن  الحمينن    اال ت ـن ر أنن  نج ئنة ايمـنن ن    نر و: مجهنون .10

 .1921  ار ال  ون الرق أك الا مك  الفوية 
  الج مانننك 1ـننن ل  نبننن  ه الغ مننن ي  منننج: االكتفننن   أننن  دف ننن ر الفلفننن    تنننن: مجهنننون .11

 .2002الم ي ك الم ورل   1اإل  م،ك  ط
  1ل نن ن النن ين ابننن الفةيننة  ط: الحلننف المو نن،ك أنن  ايف نن ر المراك نن،ك  تننن: مجهننون .12

 .تو ي
 ننهيف زكنن ر و نبنن  القنن  ر : الحلننف المو نن،ك أنن  ذكننر االف نن ر المراك نن،ك  تننن: مجهننون .13

 .1919  1زم م  ال ار الب،ض    ط
 جرل ال ور الزك،ك أن  ة قن ت الم لك،نك  المة انك ال نلف،ك  القن هرل : مفلو    بن   .14

 .ه1349
الننذيف و التكلفننك لكتنن ة  :المننراكش ابننن نبنن  ه   بننن نبنن  الم لنن  اي ـنن ري ايو نن  .11

ف والـلك تن   تنو ي 1   ار الغرة اإل ن م   ط1اح  ن ن  ي و آفرون  ج: المـو
2012.  

إح  ن ن  ي  :تالب، ن المغرة أ  دف  ر اي  لي و المغرة  : نذارى المراك   ابن  .11
 . 1923  بيروت  3   ار الرق أك  ط4ج
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مغنرة منن لن ن أنت  اي ن لي إلن  الماجنة أن  تلفن،ص دف ن ر ال: المراك   نب  الواح  .11
 .1912   اي  الاري ن  الكت ة الر ل   الق هرل : آفر نـر الموح ين  تن

ح ننين من  ي  مكت ننك الرق أننك : ورنن ئق المننرا ةين و الموحن ين  تننن: المراك ن  نبنن  الواحن  .12
 .1991  1ال ي ،ك  ط

  اير ن  1   طالمحـون أ  دـنون الفقنل   ار الب،ن ر : الما أري اب   كر بن الارب  .19
1999. 

الروض الحـنون أن  : المك     دب  نب  ه   بن دحم  بن   بن بف ري الارم    .10
 .1912دف  ر مك   ك الزيتون الرب ط  

تن ري   ضن ل اي ن لي  المرا  نك : ال   ه  دبنو الح نن نلن  بنن نبن  ه بنن   الجنذام  .11
لج ك الترا  الاربن  أن   ار ايأن   الج ين ل  : الال،  أ  من ، تحق القض   و الفت،   تن

 .1923  بيروت  1   ار ارأ   الج ي ل  ط1ج
المر  ك الال،  أ،من :ت ري  اال  لي:ال   ه  ابو الح ن نل  بن نب  ه بن   الجذام  .12

 1لج ننك اح،نن   التننرا  الاربنن  أنن   ار االأنن   الج ينن ل   ج:، ننتحق القضنن   والفت،نن   ت
 .1923  بيروت 1لج ي ل  ط  ار االأ   ا

ترتينة المن ار  و تقرينة الم ن ن لمارأنك دنن م : ال  ية ن، ض بن مو ن  بنن ن،ن ض .13
  وزارل ايو    و ال  ون اإل  م،ك  1  بن ت ويت الةفجة  ج: مذهة م ل      تن

 .1923  المـلحك المغرب،ك 2ط
الفقننن  و آفنننرون   ار الحبينننة : المجننن لي و الم ننن يرات  تنننن: ال امننن ن بنننن   الق ضننن  .14

 .1991بيروت   1الم ت ر  ط
  3نب  الازيز مـةف  المران   ج: دف  ر القض ل  ـ : وك،ع دبو  كر   بن فلا .11

 .1المكت ك التج ريك الكبرى  ط
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الما،ن ر المانرة و الجن مع المغنرة ننن أتن وى : الو  ري   دب  الا  ي دحم  بن ،حن  .11
  بينننننروت  2 ار الغنننننرة اإل ننننن م    ط  2دـنننننف إأريق،نننننك و اي ننننن لي و المغنننننرة  ج

1921. 
الما،نن ر الماننرة و الجنن مع المغننرة نننن دهننف : الو  ري نن  دبنن  الا نن ي دحمنن  بننن ،حنن  .11

 .   ار الغرة اإل  م   بيروت10إأريق،ك واي  لي والمغرة  ج
حقننو  المـننةف    ار ابننن بتاريننا ال ننف  : ال،حـنن  دبنن  الفضننف ن،نن ض بننن مو نن  .12

 2002حزم  ط بيروت 
 المراجع: 

جهننو  نلمنن   اي ننن لي أنن  الـننرا  منننع : د نن  الفليننف   بننن إبنننراه،م بننن ـنن ل  الح نننين .1
   ار (م1241/م240-م1090/ص423)ال ـ رى ف ن نـري المرا ةين والموح ين 

 . 1992  ال او ،ك 1دـ ا  المجتمع ط
ا ننك أنن  تنن ري  م ي ننك المريننك اي  ل نن،ك أنن  الاـننر اإل نن م    ر : دبننو الفضننف   دحمنن  .2

 .1991الت ري  ال ،    و الحض ري   ار المارأك الج ما،ك  اإل ك  ريك 
دحمنن  : م نن هر الحضنن رل أنن  اي نن لي أنن  نـننر ب نن  ايحمننر  تننن: دحمنن    الةننوف  .3

 .1991مفت ر اله  ي  م ي ك    ة الج ماك  اإل ك  ريك  
 10زينري منن القنرن ال ولك الـ ه ج،ك ت ري  إأريق،ك أ  نهن  بنن : إ ريي اله  ي روج  .4

 .1992  بيروت  1   ار الغرة اإل  م   ط2  ج12إل  القرن 
  بيننننروت 1مننننع الق ضنننن  دبنننن   كننننر الاربنننن    ار الغننننرة اإل نننن م   ط:دنننننراة ال نننناي  .1

1921. 
جذور الحض رل اإل  م،ك أن  المغنرة اإلأريقن    ار ايمينر لة نع و : برا،م   ري نرم ن .1

 .2000  الق هرل  1ال  ر ط
ال ني  نبن  الازينز  ن لم و آفنرون  : اإل  م أن  المغنرة و اي ن لي  تنن:   ن ل،ف بروأ  .1

 .2012م   ك    ة الج ماك  اإل ك  ريك 
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دمنين أنن ري م ينر ال ا ل،كن    ار الالننم : تن ري  ال نناوة اإل ن م،ك  تنن: بروكلمن ن كن رن .2
 .1912  بيروت 1للم يين ط

  110ت مبنن د الةوأنن ن ور نن ئف دفننرى ر نن ئف ابننن الاربنن    ننر : بننن نربنن  محمنن  النن ين .9
  دبننننو  بنننن   1   ننننم   ن نننن ي وح ننننين   نجيننننف  المجمننننع الرقنننن أ   ط: تننننن ه 132
1992. 

المغننننرة و اإل نننن لي أنننن  نـننننر المننننرا ةين  المجتمنننننع  : بوت نننن،ش إبننننراه،م القنننن  ري  .10
 . 1993  بيروت  1الذه ، ت  ايول،     ار الةل،اك للة  نك و ال  ر  ط

   ار الغنننرة 1912التننن ري  ال ،  ننن  للجزائنننر  منننن الب ا،نننك و لغ ،نننك : بوحنننوش نمننن ر .11
 .       1991بيروت    1اإل  م   ط

 .2000  الجزائر  3المغرة الارب   ت ريفل و رق أتل   ار اله ي  ط: بو  ر را   .12
-92ال ولنننك الارب،نننك أننن  إ ننن   ،  منننن الفنننت  حتننن   نننقوط الف أنننك  : ب،ضنننون إبنننراه،م .13

 .1921   بيروت 3 ار ال هضك الارب،ك  طم  1031-111/هن422
أضف الحج نل  الالم أ  الغرة اإل ن م  منن فن ن رحن ت الحنج : بيوزان ب ا،   .14

من القرن الت  ع الهجري   ح  مق م إل    ول مكنك المكرمنك ن ـنمك الرق أنك اإل ن م،ك  
1421. 

  1لب ن     طإبنراه،م فور ني  و آفنرون   ار الكتن ة ال: اي ن لي  تنن: كوالن -ي -ج .11
    .1920 بيروت 

ابننن ر نن   ننيرل وأفننر و ـننوص  مركننز  را نن ت الوحنن ل الارب،ننك  : الجنن بري   ن بنن  .11
 .1992  بيروت  1ط
 .1993  1م  ح  أ  المذهة الم لك    لمغرة  ط: الج  ي نمر .11
  أضنف نبن  الازينز المنرا   / :  نوا ر الفقهن    تنن: الجوهري   بنن الح نن التم،من  .12

 .1993   م ق  1ط  القلم ار 
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  1   نننركك  ار ايمنننك  ط1تننن ري  الجزائنننر الاننن م  ج: الج، لننن  نبننن  النننرحمن بنننن   .19
 .2014 الجزائر 

  نمنننن ن 1الحضنننن رل و النننن  م اإل نننن م،ك   ار الفكننننر  ط: الجيننننوري دحمنننن  إ ننننم نيف .20
2013. 

 .1992  بيروت  1مت ون ت   ار الغرة اإل  م   ط: حج    .21
 .   ار الر    الح يرك  ال ار الب،ض  1المغرة نبر الت ري   ج: حرك ت إبراه،م .22
 نك الوحن ل ال   م ال ،    والحرب  أ  نه  المرا ةين  م  نورات مكت: حرك ت إبراه،م .23

 .ال ار الب،ض   الارب،ك 
القوان  و الضوا   الفقه،ك ل   م القض   أ  اإل  م   ار نم ر : الحريري إبراه،م   .24

 .1992 م ن   ن1ط  لل  ر
   ار 2الرقن أ  واالجتمن ن   جتن ري  اإل ن م ال ،  ن  والن ي   و : ح ن إبراه،م ح نن .21

 .1991  بيروت  14ط  فبالج
ـنننفحك م نننر ك منننن تننن ري  المغنننرة أننن   : ،ننن م  ولنننك المنننرا ةين: ح نننن دحمننن  محمنننو  .21

 .الاـور الو ة    ار الفكر الارب   الق هرل
المغننننرة واي نننن لي نـننننر المننننرا ةين الحضنننن رل اإل نننن م،ك أنننن  : ح ننننن نلنننن  ح ننننن .21

 . 1920  مـر  1مكت ك الف  ج   ط  والموح ين
اي نن لي أنن   ننف اإل نن م تك مننف الب نن   الحضنن ري  ايهل،ننك لل  ننر و : الح ننن ن، نن  .22

 .2010التوزيع  الة اك الارب،ك ايول   بيروت  
 را ننننن ت د  ل ننننن،ك أننننن  التننننن ري  والحضننننن رل  مركنننننز : دبنننننو مـنننننةف  كمننننن ن ال ننننني /   .29

 .1991ايزاريةك   اإل ك  ريك للكت ة 
منن ن من   دمننك اإل ن م نينرو مجنرى التن ري    ار التقننوى   100: التربن    جهن  /   .30

 .2010  1ط
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التنن ري  اي  ل ننن  مننن الفننت  اإل ننن م   حتنن   نننقوط : الحجنن  نبنن  النننرحمن نلنن /   .31
 .1921  بيروت  2نر  ةك   ار القلم  ط

تنننن ري   ولتنننن  المننننرا ةين و الموحنننن ين  م   ننننك  نننن  ة الج ماننننك  : ال نننني  محمننننو /   .32
 .2001 اإل ك  ريك 

أننن  التننن ري  الا   ننن  و اي  ل ننن    ار ال هضنننك الارب،نننك  : الـننن وي دحمننن  مفتننن ر/   .33
 .2013    بيروت2ط
ارأك  ولك المرا ةين   ار التوزيع وال  ر الجوهر الرمين لم: الـ ب  نل     /   .34

 .2003  الق هرل 1اإل  م،ك  ط
تنن ري   ولتنن  المننرا ةين و الموحنن ين أنن   ننم ن إأريق،نن    ار : الـنن ب  نلنن   /   .31

 .2009بيروت    3المارأك  ط
ـنننور منننن ح،ننن ل الحنننرة و الجهننن   أننن  اي ننن لي  م  نننأل : الا ننن  ي دحمننن  مفتننن ر/   .31

 .     2000  اإل ك  ريك  1الما ر   ط
المغننرة الاربنن  أنن  الاـننر اإل نن م    ار الفلننيج : الاننزاوي نبنن  الننرحمن ح ننين/   .31

 .2014لل  ر والتوزيع  نم ن  
 .2001 را  ت أ  ت ري  الغرة اإل  م    ار الت وير  : بلغي    ايمين/   .32
  1ن نن ي  مننج أ،ـننف: تنن ري  الجزائننر و المغننرة الاربنن   تننن: جغلننون نبنن  القنن  ر/   .39

 .2013 ذاكرل ال  ي 
دضنننننوا  ج يننننن ل نلننننن  المنننننرا ةين   ار الغنننننرة : حننننن وش نـنننننمت نبننننن  اللةينننننا/   .40

 .1 199  لب  ن 1اإل  م   ط
تنننن ري  اإل ننن م أننن  المغننننرة الاربننن    ار التالننن،م الجنننن ما   : ح نننين إبنننراه،م  /   .41

 .2010اإل ك  ريك 
 ون المغرة  مكت ك من بول   ن   ت الف ةميين أ  مـر ب: ح ين فضري دحم /   .42

 .1ط
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الجينننننوش اإل ننننن م،ك و حركنننننك التغيينننننر أننننن   ولنننننك المنننننرا ةين و : زننننننروت أتحننننن /   .43
 .2001  الق هرل  1الموح ين   ار اإل  م،ك لل  ر و التوزيع  ط

تنن ري  المغننرة الاربنن   المننرا ةين  ـنن ه جك  الـننحرا   : زنلننون ننن  نبنن  الحمينن /   .44
 .ن2002    ار الما ر   اإل ك  ريك 4ان و اي  لي  جالم مين أ  المغرة و ال و 

 .1990الت ري   م  ورات وزارل الرق أك   م ق   اي  لي أ :   كر مـةف /   .41
  1المرا ةننننون و اي ننننن لي   ار الاتنننن ة الرقننننن أ   ط: نينننن ات  او  نمننننر  ننننن مك/   .41

 .2001 االر ن 
 م،ك أ  المغرة   ار الفكر  ال و، ت اإل :   ـر ال لم    نب  ه ةل نب  ه/   .41

 .2014   نم ن 1ط
 ور المنرا ةين أن    نر اإل ن م أن  ننرة إأريق،ن    :وح ش نـمت نب  اللةينا/   .42

 .    1922  بيروت  1 ار الغرة اإل  م   ط
تنن ري  م ي ننك المريننك اإل نن م،ك  م   ننك  نن  ة الج ماننك  : ال نني  نبنن  الازيننز  نن لم/  .49

 .1924اإل ك  ريك  
الحننننروة الـنننننليب،ك أننننن  الم ننننر  والمغنننننرة   ار الغنننننرة :   الارو ننننن  المةننننوي /  .10

 .1922اإل  م   ة اك ج ي ل  تو ي  
ـنننفحك رائانننك أننن  التننن ري  الجزائنننري   ار :   ولنننك ب ننن  حمننن : نو، ننن  نبننن  الحكننن،م/  .11

 .1991  الق هرل  3الـحول  ط
   ،  ننننن،ك  نلم،نننننك)دن نننننم ال فـننننن، ت أننننن  التننننن ري  ( ص)  :  ار جبنننننران ن، ننننن  .12

  بيننروت  1مننرا  نبنن  الجليننف مننرا  ايهل،ننك لل  ننر والتوزيننع  ط( اجتم ن،ننك  أل ننف،ك  ي ،ننك
2002. 

 .1922   م ق  1آأ   نر  ةك   ار المارأك  ط: ال  وة نب  الحل،م .13
 . ولك ب   ـ ل  أ  ت م      لمغرة اي ـ    ار الرق أك: رجة   نب  الحل،م .14
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واي ن لي مننن الفنت  حتنن   نقوط نر  ةننك   تنن ري  المغنرة: رمضن ن نبن  المح ننن ةنل .11
 .1 ار الفكر  ط

الا  نن ت ال ول،نك و النن  م القضن ئ،ك أنن  ال نرياك اإل نن م،ك   ار : النزاوي نبنن  الفن لق .11
 .1914  بيروت  1الكت ة الارب   ط

 .1992  ت ري  القض   أ  اإل  م   ار الفكر الما ـر  بيروت: الزجيل    .11
  م ضننو   مكت ننك : الموح ،ننك والحفـنن،ك  تحقيننق وتاليننق تنن ري  النن ولتين: الزرك نن  .12

 .م2002/هن1422الات،قك  تو ي  
تنننننن ري  المغننننننرة الاربنننننن   الفنننننن ةميين و ب ننننننو زيننننننري  : زنلننننننون  ننننننا  نبنننننن  الحمينننننن  .19

 .    م  أل الما ر   اإل ك  ريك3الـ ه جيون  إل   ، م المرا ةين  ج
  1  م  نننننأل الماننننن ر   ط4تننننن ري  المغنننننرة الاربننننن   ج: زنلنننننون  نننننا  نبننننن  الحميننننن  .10

 .2002 اإل ك  ريك 
    نمن ن2  ن م القضن   أن  ال نرياك اإل ن م،ك مكت نك ال  ن ئر  ط: زي ان نب  الكريم .11

1929. 
ال ننجف الالمنن  ل نن ول اي نن لي  ننرون مننن التقل نن ت : الزينن ان نبنن  ه بننن نلنن  وآفننرون  .12

  1ازيننننز الا مننننك  طالتنننن ري  والفل ننننفك  مكت ننننك الملنننن  نبنننن  ال :والاةنننن  ات الق ننننم ايون
 .1991الري ض  

 .2013  الق هرل  1ابن ر    ك وز لل  ر والتوزيع  ط: الزي ة إبراه،م .13
ت ري  الارة و حض رتهم أ  اي  لي   ار الكت ة : ال  مرائ  فليف إبراه،م و آفرون  .14

 .2000  لب  ن  1الج ي ل المتح ل  ط
 ن م  أهر نت مكت نك الملن  أهن  ال   م ال ،    أ  اإل: ال  مرائ   ام ن نب  الرزا  .11

 .2000   الري ض 2الوة ،ك در    ال  ر  ط
نهنن  يو ننا بننن : ولننك المننرا ةين أنن  المغننرة و اي نن لي:  ننا ون ن نن ي  ـننر ه .11
 .1921  بيروت  1 فين   ار ال هضك الارب،ك للة  نك و ال  ر  ط ت
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تن ري  الانرة ال ،  ن  أن  المغنرة بنين الفنت  الاربن  حتن   نقوط :  ا ون  ـنر ه .11
 . 2003  لب  ن  1نر  ةك   ار ال هضك الارب،ك  ط

 .2013  الجزائر  1ك  ار ايمك  طالجزائر أ  الت ري    رك:  اي ي نرم ن .12
 .2014  نم ن  1ت ري  المغرة الارب    ار الرضوان  ط: ال مرائ  أراي  ل،م .19
 .2001  الكويت  1اي  لي الت ري  المـور  اإلب ا  الفكري  ط: ال وي ان ة ر   .10
تننننن ري   ولتننننن  المنننننرا ةين و الموحننننن ين  م   نننننك  ننننن  ة الج مانننننك  : ال ننننني  محمنننننو  .11

  .2004  اإل ك  ريك
تن ري  الم نلمين أن  إأريق،ن  وم نك تهم   ار :  و   نةن  ه الجمنف ونبن  ه إبنراه،م .12

 .1991 الرق أك  الق هرل 
تننن ري  القضننن   أننن  الجزائنننر منننن الاهننن  البربنننري إلننن  حنننرة التحرينننر : الـنن    مزهنننو  .13

 .2012  2الوة     ار به   ال ين لل  ر والتوزيع  ط
   ار الفجننر 2ـننفح ت م ننر ك مننن التنن ري  اإل نن م   ج: الـنن ب  نلنن    نلنن  .14

 .2013الق هرل    2للترا   ط
 نننقوط اي ننن لي اإل ننن م،ك ومحننن كم التفتننن،ش : ال ولنننك الموح ،نننك: الـننن ب  نلننن    .11

 .2001  الق هرل  1البربريك  م   ك دأرا   ط
تنن ري   ولتنن  المننرا ةين و الموحنن ين أنن  ال ننم ن اإلأريقنن    ار : الـنن ب  نلنن    .11

 .2009  بيروت 2المارأك  ط
دهنف الذمنك أن  المغنرة اي ـن  منن الفنت  اإل ن م  : الـمي ن  نل  أل،  نبن  ه .11

 .2014  نم ن  1ت   ه ،ك  ولك الموح ين   ار ني ا  لل  ر و التوزيع  طح
م ي نننننك أننننن ي أننننن  نـنننننر المنننننرا ةين و الموحننننن ين   ار الوأننننن    : ةنننننل جمننننن ن دحمننننن  .12

 .2001اإل ك  ريك 
ت ري  المغرة و اي ن لي منن الفنت  حتن   نقوط نر  ةنك  : ةل رمض ن نب  المح ن .19

 .2011  1 ار الفكر  ط
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 را نن ت أنن  تنن ري  و حضنن رل المغننرة اإل نن م    ار المنن ار : ون ةننل نبنن  الواحنن    نن .20
 .   2004  بيروت  1ط  اإل  م  

 .أ  ت ري  المغرة واي  لي   ار ال هضك الارب،ك  بيروت: الا ب ي   مفت ر .21
ال ن ،نننك ال ،  نننك و اإلنننن م المنننذهب  أننن   ننن   المغنننرة و : دحمننن    المقـنننونبننن   .22

 .م   ك    ة الج ماك  اإل ك  ريك 2اي  لي  ج
أضيلك الحك،م و أ،ـف : ت ري  الجزائر و المغرة الارب   تن: نب  الحمي   ا  زنلون .23

 .2013  1ج  ن  ي
كك  ار ايمننك  ة انننك    ننر 2ج: تنن ري  الجزائننر الانن م: نبنن  الننرحمن بننن   الج، لنن  .24

 .2001  الجزائر  2014
تنننن ري  المغنننرة الاربنننن  أننن  الاـننننر اإل نننن م    ار : الانننزاوي نبنننن  النننرحمن ح ننننين .21

 .2019 الفليج  نم ن 
ف الموحن ين نـنر م نتهاي  لي أ   ه ،ك المنرا ةين و : نـمت نب  اللةيا    ش .21

  بينروت  1   ار الغنرة اإل ن م   ط1111-9141/1111-9110الةرائا الرن     
1922. 

الجنننوهر الرمنننين لمارأنننك  ولنننك المنننرا ةين   ار التوزينننع و ال  نننر : نلننن    الـننن ب  .21
 .2003  الق هرل  1اإل  م،ك  ط

 .2000    الجزائر1موجز أ  ت ري  الجزائر   ار ريح  ك  ط: نمورل نم ر .22
  القنننن هرل 2 ون الةوائنننا  الاـننننر الرنننن     مكت نننك الفنننن  ج   ط: ن ننن ن   نبنننن  ه .29

 1991. 
الاـننننر الر لنننن  نـننننر المننننرا ةين : ولننننك اإل نننن م أنننن  اي نننن لي: ن نننن ن   نبنننن  ه .90

ـر المرا ةين وب ا،نك  ولنك الموحن ين  نالمغرة واي  لي  الق م ايون   والموح ين أ 
 .1990ل    الق هر 2مكت ك الف  ج   ط
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 ولك اإل  م أ  اي  لي  الاـر الر     ون الةوائا م ذ  ، مه  : ن  ن   نب  ه .91
   .1991  الق هرل  4حت  الفت  المرا ة   مكت ك الف  ج   ط

تنن ري  المغننرة و اال نن لي  مكت ننك  هضننك ال ننر  : الفقنن  نـنن م النن ين نبنن  الننر و  .92
 .الج ماك  الق هرل

  4نننرة الـننحرا  الكبننرى  التننوار    ار الارب،ننك للمو ننون ت  ط: الق نن ط    نناي  .93
 .2002 بيروت 

  1   ينن هم نننزة   ار الفرجنن     ط: تنن ري  إأريق،ننك و المغننرة  تننن: القيروا نن  رأيننق .94
  .1994 الق هرل 

   الكوينت 1الاقن  الرمنين أن  تن ري  الم نلمين   ار الكتن ة الحن ي   ط: كحيلك ن ن  ل .91
1991. 

  مكت نننك الماننن ر   الربننن ط 1  حجننن  و دفنننرون  ج: إأريق،ننن   تنننن: كر جننن ن كمننن رمون .91
1924. 

 .1921   الجزائر 2  ال ركك الوة ،ك لل  ر و التوزيع  طت ري  المغرة:لق  ن مو   .91
: ت   ن   المغنرة ون   تهن    لم نر  اإل ن م  أن  الاـنور الو نة : م ريك جورج .92

 .1991الما ر   اإل ك  ريك   محمو  نب  الـم   م  أل
 .2001  الرب ط  1نب  الق  ر بور ،ك   ار ابن ا ران  ط:ت  البربرمف فر : مجهون .99
  بننن  ننريا  مة اننك أـنن لك  / : التاريننا   لق ضنن  ن،نن ض  تننن:   دبنن  نبنن  ه .100
 .1912    ال ين2ط
 .ة  ال ار الب،ض  المفي  أ  ت ري  المغر :   نل  الرحم    و   ايمين   .101
 .1990   م ق  1 م   ار الفكر  طت ري  القض   أ  اإل :   الزجيل  .102
تحفك الزائر أ  مسرر ايمير نبن  القن  ر و دف ن ر :   بن ايمير نب  الق  ر الجزائري  .103

 .2012    الجزائر1   ار الون  لل  ر و التوزيع  ط1ج الجزائر 
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التنن ري  ال ،  نن  و الحضنن ري للمغننرة و اي نن لي أنن  :   ح ننن حمنن ي نبنن  المنن ام .104
 .1991نـر المرا ةين   ار المارأك الج ما،ك  

-110)بنننين  ولنننك الموحننن ين و الم نننر  اإل ننن م    كالا  ننن ت الرق أ،ننن:   ه نننك ه .101
 .2013م   ك    ة الج ماك  اإل ك  ريك    (م1212-1111/هن111

  و البرتغن ن و نيرهن   المكت نك الا منك  مـنرمح كم التفت،ش أ  إ ن   ،  : م فر نل  .101
1941. 

   ار الغننرة اإل نن م   2تنن ري  الجزائننر أن  القنن ،م و الحنن ي   ج: الميلن    م نن ر  .101
 .بيروت

 .الجزائر حض رل و ت ري    ار اله ى  الجزائر:    ر بن ةية .102
المكت نك   4الت ري  ال بلوم     من د ن م الاـنور إلن  الينوم  منج: ال  زي نب  الوه ة .109

 .1921الا مك  اإل ك  ريك  
اال تقـننن   إلف ننن ر  ون المغنننرة اي ـننن   : ال  ـنننري دبنننو الا ننن ي دحمننن  بنننن ف لننن  .110

 .1914  ال ار الب،ض    2اي ت ذ جافر ال  ـري و   ال  ـري  ج: تحقيق و تاليق
اال تقـننن   إلف ننن ر  ون المغنننرة اي ـننن  : ال  ـنننري دبنننو الا ننن ي دحمننن  بنننن ف لننن  .111
  الننننن ار 2جافنننننر ال  ـنننننري و   ال  ـنننننري  ج:  ن المرا ة،نننننك و الموح ،نننننك  تننننننالننننن ولت:

 .1914الب،ض    
 ولنك المنرا ةين أن  المغنرة و اي ن لي نهن  يو نا بنن :  ـر الن ين  نا ون ن ن ي .112

 .1921    بيروت1ت فين دمير المرا ةين   ار ال هضك الارب،ك  ط
الموح ين  مكت ك الرق أك ال ي ،نك    ـوص  ،  ،ك من أترل اال تق ن من المرا ةين إل  .113
 .2000  1ط
ن  نننن ت الموحنننن ين   لمم لنننن  ال ـننننرا ،ك و النننن ون اإل نننن م،ك أنننن  : ه نننن م ابننننو رميلننننك .114

 .1924  اير ن  1اي  لي   ار الفر  ن  ط



 قائمـــــــــــــة املصــــــــــادر واملراجــــــع

- 56 -  

ح نن من  ي  مكت نك الرق أنك ال ي ،نك  : تن ري  الفكنر اي  ل ن    تنن: ، لر،  ا جف ج ر لت .111
1922. 

 يةالرسائل الجامع: 
 ل أ  نـر المرا ةين  دةروحك مق مك قضايرر ال ،    لل: بن  ،ك   محمو  نب  ه .1

 .1991 ل يف  رجك م ج، تر  كل،ك ال رياك  الق هرل 
إجرا ات ال نول القض ئ،ك دم م المح كم ال رن،ك أ  الفقنل : رب،ع الم فل    بن م ـور .2

 كتنننوراه  كل،نننك ال نننرياك و دـنننون الننن ين  ود  منننك المملكنننك الارب،نننك ال ننناو ،ك  دةروحنننك 
  .المملكك الارب،ك ال او ،ك

الف أك اإل  م،ك بنين   نم الحكنم الما ـنرل  دةروحنك : المراكب  جم ن دحم  ال ي  ج   .3
 .1414  كل،ك الحقو   الق هرل    كتوراه

اجم نن ت الق ضن  ن،ن ض  اةروحنك  كتنوراه   كل،نك : الاـري ـ ل  بن نرم ن بنن   .4
 .1992 ال رياك و ال را  ت اإل  م،ك  المملكك الارب،ك ال او ،ك 

الف أك اإل  م،ك بنين   نم الحكنم الما ـنرل  دةروحنك : المراكب  جم ن دحم  ال ي  ج   .1
 .هن 1494 كتوراه   كل،ك الحقو   الق هرل  

 لموسوعاتا: 
 .1991  1   ار الغرة اإل  م   ط 1مو ونك دن م المغرة  ج: حجة   .1
  1مو نننونك تننن ري  اي ننن لي  تننن ري  و أكنننر و حضننن رل و تنننرا   ج: مننن  ي ح نننين/   .2

 .1991   الق هرل 1مكت ك الرق أك ال ي ،ك  ط
للم يننين     ار الالننوم 1مو ننونك  ون الانن لم اإل نن م  و رج لهنن   ج:  نن كر مـننةف  .3

 .1993    بيروت1ط
مو نننونك ن ننن  رل اإل ننن م أننن  الةنننة و الجغراأ،نننك و التننن ري  و : نكننن وي رحننن ة فضنننر .4

 .1993  بيروت  1الغرب   طر  ار الفك  3الفل فك  ج
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   ار الغنرة 1  محن   ج: مو ونك دنن م المغنرة  تنن: الف    نب  الكبير المج وة .1
 .  1991   بيروت 1اإل  م،ك ط

 . 2001مو ونك دن م الحض رل اإل  م،ك   ار د  مك  اير ن  : ـةف أتح  م .0

المو ننونك الت ريف،ننك و ايحنن ا  ال ،  نن،ك و ال نناوة و الق  ئننف و ايمننم   ار : مجهنون .1
 .2003 الراتة 

  1دحمنن  بننن  ننو ل  ج: المو ننونك الا مننك لتنن ري  المغننرة و اي نن لي  تننن:  جيننة زي ننة .2
 .1990  لب  ن  1  ط ار ايمير للرق أك و الالوم

 المعاجم: 
  1  م،ك   ار زهران  طماجم مـةلح ت الت ري  و الحض رل اإل:   د ور محمو  الزي  .1

 .2010  نم ن
 .2004    بيروت1ماجم تراجم دن م الفقه     ار الكتة الالم،ك  ط: ،ح  مرا  .2

 المجالت: 

 .1993  تةوان  2  ر  لك أ  الح  ك  مجلك كل،ك ار اة  : ابن نب ون  .1
م نننألك أننن  وال،نننك دمنننور الم نننلمين و الحكنننم بيننن هم  مجلنننك اإلـننن ت   ار : نمننن ر تم لنننت .2

 .2010  22  الفضيلك لل  ر والتوزيع  
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  فهرس األعالم: أوال
 -أ   -

 .73  ااب جعفر بن محدين
 .05 ابراهيم بن اتشفني

 .41  ابن اتمون
 .41 ابن خلدون

 .41،40،71،73،11،10،14،13 ابن رشد
 .13 ابن زيدان

 .14 ابو احلكم بن حجاج
 .74،70،73 الغزايلابو حامد 

 .13 آشي ابو عبد هللا مـحمد بن جابر الوادي
 .70 ابو مـحمد بن عبد القادر

 .73،17 ابو مـحمد بن عبد هللا بن العريب
 .4،7،1،0،4 وجاج بن زلو

 .73،73،15،13 ايب العريب
 .13 ايب القاسم بن الربقال

 .14 ايب الوفاء بن عقيل
 .4 أيب بكر الصديق

 .73،15،14،14 بكر بن العريبايب 
 .73 ايب عبد هللا احلسني بن علي بن احلسني الطربي 

 .70 ايب عبد هللا حمـمد بن محدين
 .4،0 ايب عمران الفاسي

 .13 ايب حمـمد ابن عتاب
 .43 امحد بن محدين

 .13 أم زرع
 .13 اإلمام مالك

 -ت   -
 .7 مارنتني يزا
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 -د  -
 .40                                             ئشةداود بن عا

 .11 الذهيب
 

 -ز   -
 .43 زينب النفزاوية

 -س   -
 .13 سعد بن ايب وقاص

 -ط  -
 .4 طارق بن زايد

 -ع  -
 .3 عبد احلق بن عبد هللا معيشة الغرانطي

 .4،7،1،0،4،3،3،3،43،43،73      عبد هللا بن ايسني
 .4 .       العريب احلمريي
 .43،43،45،44،43،05. علي بن يوسف

 .10                         عمر اجلنيدي
 .44                                     عمر بن سليمان املسويف

 .40،44،45 الفونسو السادس
 -ق  -

 .40 قاضي عبد هللا بن مـحمد بن احدج
 .70،14،10،13،05،04 القاضي عياض

 -م  -
  
  

 .44 مدرك التلكايت
 .40 املعتمد بن عباد
 .4 موسى بن نصري
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 .73 سييالونشر 
 -ي  -

 .7 ايسني بن ملوك بن سري
 .4،3 حيي بن عمر اللمتوين

،3،45،44،44،47،41،40،44،43،43،43،43،43،77 يوسف بن اتشفني
73،14. 
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 فهرس األماكن: ثانيا

- أ     -
 .40،44،44 اإلسبان

 .40،44،45،75،73،15،14،14،17 ليةياشب
 .47 افريقيا الشمالية

  
44،47،40،44،43،45،44،44،43،43،75،74،77،73 األندلس

،15،14،10،14،13،13،04. 
 .47 اجلزائر

 .40 اجلزيرة اخلضراء
 .4،3،43 السنغال
 .44،41،43 السودان

 .4،73 الشام
 .4،4،4،3،44،44،41 الصحراء
 .4،4 القريوان
،4،4،3،3،44،47،41،40،44،43،45،44،44،43،74 املرابطني

77،70،73،73،14،13. 
 .3،41 املصامدة

 .7،1،0،4،3،3،44،44،47،40،44،43،45،44،10،13 املغرب
 .44،14،05 املوحدبن

 .3 النيجر
 .73 العراق
 .4،3،3 الرابط

 -ب   -
 .4،1،3،3 برغواطة

 -ت    -
 .3،47 اتمسنا

 -ر  -
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 .47،41 اننةز 
 -ز  -

 .3 زعري
 .4،7،4،3،3 جدالة

 -س   -
 .40،43،05 سبتة

 -ص   -
 .4،4،3،44،47،43،43 صنهاجة

 -ط   -
 .47،40 طنجة

  - غ -
 .4 دامسغ

 
 .13،05 غرانطة

 -ف   -
 .0،3،47،44،14 فاس

 -ق  -
 .4 قبائل الرببر

 .75،74،77،71،70،13،11،10،14،13،13 قرطبة
 -ل   -

 .4،45،43 ملتونة
 .4 ملطة

 -م   -
 .4 اسةمد

 .4،45،44 مدريد
 47،41،40،43،43،43،75،74،77،70،73،73،73،14 مراكش

 .4 اتةمسز 
 .4،3 مسوفة
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 .4،73 مصر
 .41 مصمودة

 .3 مغراوة
 .14 مغلية

 .41 موريتانيا
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