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بسم اهلل الرحمن  
 الرحيم  



 اإلهداء

 أجمعين وخاتم النبيين والمرسلين  سيد الخلقالى خير البرية ومعلمها  

 األمين عليه أفضل الصالة وأتم التسليم  محمد النبيسيدنا  

 أهدي هذا البحث المتواضع الى

 التي سهرت الليالي الطوال وذاقت المعاناة وتحملت    والدتي

 قسوة الحياة ومرارتها

 الذي أفنى عمره وتحّمل المشاق في سبيل تربيتي  والديالى  

 وإيصالي الى الدرجات العلمية العليا 

 رشيدالى قرة عيني وأخي الوحيد  

 الى أهلي وأق اربي جميعا دون استثناء

 سارة وبسمة ورحمةكما أهدي هذا الجهد الى زميالتي في الدراسة  

 لتواضعالى األساتذة الكرام الذين تعلمت منهم أن قمة العلم ا

  اهللالى كل من يحمل في يده مشعال ممن كتاب  

 صّلى اهلل عليه وسّلم رسول اهللوسنة  

 لينير ظالم الجاهلية المعاصرة  

 الى كل المخلصين لدينهم االسالمي

 

 سمية سناني                                                          



 اإلهداء

 محمد صّلى اهللوال يصفوا المق ام إالّ بالصالة على خير األنام   اهللال يطيب الكالم إالّ بذكر  
والذي ق ال اهلل فيهما" َوقََضى رَبَُّك أالّ   بالوالدين الكرام، وال تحلو الدنيا إالّ  عليه وسّلم

ُلَغّن ِعْنَدَك الِكَبر أَحُدُهَما أْو ِكالَُهمَ  ا ف الَ َتقُ ْل  َتْعُبُدوا إالّ إي َّاه وبالَوالْدْين إحساناً إّما َيب ْ
 سورة اإلسراء 32َلُهَما ُأفًّ والَ َتْنَهْرُهَما وقُ ْل َلُهَما قَواْلً َكرِيماً" 

لترى ثماراَ قد    العزيز أرجو من اهلل أن يمد في عمرك  والديأهدي ثمرة جهدي الى  
حان قضاها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد والى  

 األبد

 الحبيبة  أميبسمة الحياة وسر الوجود من كان دعائها سر نجاحي  والى  

" الذي كان رمز الوف اء واإلخالص والعطاء، وخير معين  عصامالى زوجي ورفيق دربي "
 بعد اهلل سبحانه وتعالى في إتمام رسالتي جزاه اهلل كل خير

ألنشأه    أسأل اهلل أن يوفقني "أنسالى فرحة ق لبي وقرة عيني وف لذة كبدتي ابني " 
 نشأة صالحة

 " الذي ساعدني ورافقني بنصائحه القيمة في إتمام رسالتيوالد زوجيالى أبي الثاني " 

 " والى من بهما أكبر وعليهما  والدة زوجيالى أمي الثانية " 

 إخوة زوجيالكرام، والى    إخوتيأعتمد  

" والى  هاجركما أهدي هذا الجهد الى رفيقتي وصديقتي وأختي التي لم تلدها أمي " 
 " سميةزميالت في الدراسة خاصة" 

 ين كانوا لي أسوة حسنة وخير قدوةالكرام الذ  ألساتذةوالى مشاعل النور والهداية ا

 بن شتاح رحمة



 الشكر والتقدير

الحمد هلل حمداً يوافي نعمة ويكافئ مزيده، الحمد هلل كما ينبغي وزنة عرشه، الحمد هلل  
 الرسالةالذي أعاننا على اتمام هذه  

ثم نتقدم بالشكر واالمتنان الى أهله تطبيق ا لقوله صّلى اهلل علية وسّلم" من ال يشكر  
 الناس ال يشكر اهلل"

 نتقدم بالشكر الجزيل الى األستاذ الدكتور الف اضل خالدي مسعود الذي تابع رسالتنا

 هذه كلمة بكلمة وصفحة بصفحة، وقدم االرشاد والتوجيه والنصح

 شكر الجزيل مع االحترام والتقدير لألساتذة األف اضل الذين شرفونا بقبولكما نتوجه بال

مناقشة هذه الرسالة لما سيبدونه من مالحظات تق ل عثراتها وتعدل ميالنها وتكمل  
 نقصانها، 

 وأسأل اهلل أن ينفعني بتوجيهاتهم ونصائحهم

ي كلية العلوم  ف ان الى كل أعضاء الهيئة التدريسية ف  روالعكما نتقدم بجزيل الشكر  
 االنسانية  

 فضل الكبير بما أرشدونا وعّلموناالذين لهم    5491ماي    واالجتماعية جامعة

 وأخيرا نتقدم بالشكر لكل من ساعنا في هذه الرسالة من قريب أو بعيد

 ف لكل هؤالء ادعوا اهلل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يعظم لهم في األجر والثواب  

 والحمد  هلل رب العالمين
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 مقدمة
 

 أ
 

بعددا فتحددالس في ددالد  تددبالا فتدتددضا ال جدداة باددنضق  ايدداق بنتداجعددي  دد  فتباددنضق فتعضبيددي   
اداق ا يدالة د دالعوي  دد   باثة صدضفانة  ين ديي تاة فتدي ميدن  في الديي،  اظضًف تال  عهن

بدددي   دددوي فتدددا يالة فتا تدددي فتبدنايدددي  ددد  فتدتدددضا فو  دددج  ةنادددة انصددددالهن فو تدددي فتعوعدددي 
  وتدددددددت فاالعودددددددة فتعنصددددددددي فتدددددددي ب نيدددددددي  ددددددد  (، تةددددددد  بعدددددددا7001-ه893)بنتد ددددددديوي  ددددددد  

 ،  االي ي فاالعدن  فتبددنايي  يتيهدن، تادبة فتانصدضيي دد  ت د  فتب فادض فتعوديدي 71ه/5فتعض 
 د  فتعددنت  في ددالد  بيددا ةناددة فتبيددنق فتثعن يددي ي الاالوددض ادد  بددنم  فتب فاددض داهددن فتد ددض  

فتعودد    فتعودددن   فتز فيددن  بددضز فتعايددا ددد  فتعضبدد ،  ددد  دظن ض ددن الا دديت  فتةالناليددا  فتد ددن ا 
 فتوي  ةن  ته  فتحا     بان  فتبانضق فيا نايي.

 توتت اجضح في ةنتيي فتالنتيي: ةيض ةناة فتبينق فوابيي  فتعوديي    ب نيي؟.  

 دددد  فتعددددنت  ي  ب فاددددض  دضفةددددز في ددددعن  فتعوددددد  اح ددددهن بدددد  دددد  الدةاددددة ب نيددددي ددددد  فثبددددنة 
 ي في ةنتيي اجضح  دوي د  فتال نؤية:في الد ؟  د  اال   و

وظض ض فت ين يي الاثيض اوي الج ض فتبضةي فوابيي  فتعوديي؟  دن   ت   فتع فدد  فتالد  ت    -
 ددددن دة  دددد  فزا ددددنض فتبيددددنق فتعوديددددي  دددد  فتانصددددضيي؟ فتددددي ت  دددددا  ف ددددالجناة فتدؤ  ددددنة 

فتالدد  ةناددة     فتعودد  دددنايي ،  دددنفتالعويديددي يثددضف  فتضصدديا فتدعض دد   دد  فتعنصدددي فتثنايددي توب
ودي هدن؟   د  ةدن  فت نادا فتعودد   فوابد  بهدن دزا دضًف تاض دي تاد  ةدن  ةحديال تالاثيض دن اب نئاق 
 ت ض بن؟.

زفتددي بعدد  اددن إالنض د ادد    ددوف فتببددا  دد : دبن تالددتّدددن بنتا ددبي تب ددبنا فتالدد   عوالاددن اا  
اددن ضتبالاددن  دد  ج،  تيةالاددض  ددوي فتحالددضق ددد  الددنضيأل فتدتددضا فو  ددفتتددد    فيتالبددنت فتددو  ي

  ةدن  تد  تثدضي فتدبن دض  د  يثدضف  فتثعن دي ددبضفز ا ض فتبدنايي   ددن مداد ي دد  الدضفا تابد   اوي
فتعضبيي في الديي دد   هدي  فتثعن دي في ضبيدي دد   هدي فادض ، بنإادن ي فتدي دبن تدي فتالعضيدض 



 مقدمة
 

 ب
 

ةبيدددض  ددد    ضبدددبع  فت اصدددينة فتهنددددي  ددد ف  دددد  فتعوددددن ، ت  فتحعهدددن ، فتدددوي  ةدددن  تهددد  ا
 .فتعو    الج ض ن    الوت فتحالضق فزا نض

 تود ا   ت ديي ةبيضق وا  ي وج فتا   اودي فتبيدنق فوابيدي  فتعوديدي  د  فتدتدضا في  دج   
 ، ةددددن يبدددضز فتدةنادددي فتعوديدددي فتالددد   صدددوة يتيهدددن ب نيدددي بدددي  71  77ه/6  5ادددال  فتعدددض  

 فودصنض فتثعن يي فتعنتديي،  ضت   وي فو ديي ت  ال تي  فتاضف نة فتالنضيايي ف الدندن ةبيضًف.

جنض فتدةنا   فتزدنا  د  فواداق فتدهددي  د  فتاضف دنة فوةنايديدي تّددن ي دن   ايا فإت  الب  
   فبدضفز فتد فصدحنة فو ن ديي تداالودض   فادا فتد اد  ،  ةدن  فإجدنض فتدةدنا  تد اد اان 
 دد  فتبيددنق فوابيددي  فتعوديددي  دد  ب نيددي تّددددن فإجددنض فتزدددنا   ةددن  اددال  فتعهددا فتبدددنا   ددد  

  .71  77 ه/6  5فتعضاي  

 ما فاالداان    دعنت ي  وف فتد ا   اوي فتداهج فت صدح  ت  فت دضا   د  الالبدص  الصدايض   
فوبددافا ب ددا ال و ددوهن فتزداددد   وتددت ددد  ادددال  فتدضفبدد  فتالنضيايددي فتالددد  دددضة بهددن فتا تدددي 
فتبدنايددي، تّدددن فتددداهج فتثددنا   دد  فتددداهج فتالبويودد   وتددت  دد  وةددض فتدعو دددنة  البويوهددن البوددياًل 

الاين د الااي  اوي ت   فتدصدناض  فتدضف دص فتدالعوعدي بنتد اد    دعنضادي اص صدهن  الح ديض اع
فوبددافا  دانم ددالهن  فتالبددض  بنتامددي  فتد ادد ايي مدداض فإدةددن ، دع دددي  فتببددا فتددي دعادددي 
  صدددد  الدهيددددا   ثددددالا  صدددد    انالدددددي دعالددددداي  اوددددي د د اددددي ددددد  فتدصددددناض  فتدضف ددددص 

 فتاب  فآلال : فتدالاصصي   ن ة اجي فتببا اوي

 صدد  الدهيددا  بعادد ف  ابددوق النضيايددي ادد  الا دديت داياددي ب نيددي  يبالدد   اوددي ثالثددي دبنبددا،   
فو   بعادد ف  فتد مددص فت تضف دد  ،  فتثددنا   ددن  بعادد ف  ب نيددي مبدد  فتعهددا في ددالد ،  فتدببددا 

ي  فتبّددنا   يالحدض   دوف فتدببدا فتدي دجوبد فتثنتا ةدن  بعاد ف  الا ديت دايادي ب نيدي  د  فتعهدا
فو   بعاد ف  تددضف  باد  بددنا مبد  فياالعدن  فتدي ب نيدي،  فتدجودا فتثدنا  تددضف  باد  بددنا بعدا 

 فياالعن  فتي ب نيي.
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تّدددن فتحصدد  فو    عددا اصصدداني توبددايا ادد  ا فددد  فزا ددنض فتبيددنق فوابيددي  فتعوديددي  دد    
فالي    فتثددنا  ب نيددي  يبالدد   اوددي تضبعددي دبنبددا، فتدببددا فو   بعادد ف  د مددص ب نيددي في ددالض 

في ددالعضفض فت ين دد   فتثنتددا ال دد يص فودددضف  توعودد   فتعودددن   فتضفبددص بعادد ف    ددضق فتعودددن  فتددي 
 ب نيي.

   بي  فتحص  فتثنا   عا الان تاان  يد  فتالعودي   دؤ  دنال   د  ب نيدي  ياع د   دوف فتحصد  فتدي  
ا فتز فيددددن  فتضفبددددص اد ددددي دبنبددددا، فتدببددددا فو   بعادددد ف  فتد ددددن ا  فتثددددنا  فتةالناليددددا  فتثنتدددد

 فتدةالبنة  فتاندت جض   دان ج فتالعوي .

تّددددن فتحصددد  فتثنتدددا  هددد  بعاددد ف  الجددد ض فتعوددد   فتاعويدددي  فتععويدددي  يبالددد   اودددي ثالثدددي دبنبدددا ، 
فو   ةددن  بعادد ف  فتعودد   فتاعويددي  يبالدد    ددوف فتدببددا اوددي تضبعددي دجنتددا فو   ةددن  اودد   

ثنتدا اود   فتحعد   فتدجودا فتضفبدص اود   فتوتدي  آافبهدن، فتعضآ   فتثنا  اود   فتبدايا  فتدجودا فت
   بي  فتدببا فتثدنا  الان تادن  يد  فتعود   فتععويدي   د  ةدوتت يالحدض  فتدي تضبعدي دجنتدا، فو   
فتضينادددينة، فتثدددنا  فتالدددنضيأل  فت تضف يدددن، فتثنتدددا فتجدددا  فتصدددياتي  فتضفبدددص فتحودددت  فتالا دددي ، تّددددن 

يدنق فوابيددي  فتعوديدي  د  ب نيدي اودي ت ض بدن،   د  فوايددض فتدبدا فتثنتدا يبدد  ااد ف  تثدض فتب
 دعان داالوض  وي فو ةنض    انالدي فبال ة اوي فتعايا د  في الاالن نة فتالد  اوصدان يتيهدن 

 .تثان  اضف الان تود ا  

  دص ة  وتت  عا  ف هالان فتعايا د  فتصع بنة داهن:  

 ا  فت ناا فواب   فتعود . موي فتدناق فتعوديي ب   فتد ا   انصي فتال  الالباا -

صدع بي فتبصدد   اودي فتدصددناض  دد   دةوهن فتدددنا  فتةالددنب    د  دددن ةوحاددن  هداًف ةبيددضًف  دد   -
 فاالعن  فتدناق فتعوديي ددن  عوان اعالدا ب ة  ةبيض اوي فتدصناض فيتةالض ايي.

عّدنق ددد  امدي فتد اد   بيدا تادد  تد  يدضا  دد  فتدصدناض يّي فتعويد  دد  فتدعو دددنة  اتوبهدن داال -
 الضف   فتعودن   ضبالاله .
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 تاضف دددي  دددوف فتد اددد   ةدددن  يبدددا دددد  فياالددددنا اودددي د د ادددي دددد  فتدصدددناض  فتدضف دددص    
 فتدالاصصي  فتال  ت ي ن تَدن ف العن   وف فتببا  اوةض داهن: 

 أواًل: المصادر

كتواب المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب وهوو زو م مو  ةالا فتضبوي  فت تضف ين: ةالنا " -
وبد  ابيدا فا فتبةدض ،  يعالبدض  دوف فتةالدنا دد  ت د  فتدصدناض  د  فتالدنضيأل " المسالك والممالك

      في الد   عا تدّاان بدعو دنة ميدي انصي ب    تضف يي فتداجعي  ت   فتدا  فتدتضبيي.

" تيدددنم ة فتبدددد    يالددداتض  دددوف فتةالدددنا دددد   دددبعي ت دددزف    ددد  دع ددد  معزووول البنووودا " ةالدددنا 
 تضف ددد   ةالدددنا الدددنضيأل  تاا  دددد  ةددد  تابدددن  فتعدددنت  في دددالد ،  مدددا  دددنااان  ددد  فتالعضيدددض 

" تإلاضي دد    دد  ددد  ت دد  ن هووة الماووتا  فووي ااتوورا  ا فووا بنتداجعددي،   اددنت تياددن ةالددنا " 
 ددددنة  ف يدددي اددد  فتجدددض  فتبضيدددي  فتببضيدددي فتدصدددناض فت تضف يدددي فتدهددددي تة اددد  يبالددد   اودددي دعو

  فتدضف    فتدا  بنتدتضا،     دعو دنة ف العن ن د  د ن افال     ضبالال   ت حنضي.

ةالدددا فتالدددضف    فتجبعدددنة:  عدددا ف دددالحاان داهدددن  ددد  فتالعضيدددض بنتحعهدددن   فوابدددن   فتعوددددن   ت ددد   -
لعنمووام فووي الم ووة الدرايووة فوويم  موور  موو  اضبالالهدد   دد  جوددا فتعودد  اددوةض داهددن: ةالددنا " 

" توتبضيادد ،   دد  ددد  ت دد  فتدصددناض فتالنضيايددي وادد  الددض   توعايددا ددد  فتحعهددن  السووابعة لبزايووة
فتدو  الدض    " وبدا بنبدن فتالابةالد نيل االبتهاج بتطري  الديباج فتعودن  فتدتنضبي  ةوتت ةالنا" 

ا ض ةبيددض  دد   ةددن  تهدد دنئددي اددنت    عيدد  دددنتة  ددداه  بعدد  فتعودددن  فتددوي    يدد  تبدد فت  ثدددن 
" توبحادن    مدا ت ناادن فت دز  تعري  الان  برزال السون فتبينق فتعوديي تب نيي،  تياًن ةالنا "

 فتثنا  دا     الض دي بع  فتحعهن   فتعودن .

" يبد  ادوفض  البيا  الُمغرب في أابار األندلس والمغوربةالا فتالنضيأل فتعن :  داهن ةالنا " -
فتدضفة    ما ت ناان فت ز  فو      فتبدايا اد  ميدن  فتا تدي  ا ض فوددضف  فتبّددنايي ، ةالدنا 

يبدد  فتاجيددا،   دد  ةالددنا  ددند   دد  فتالددنضيأل في ددالد   يالةدد   ددد  ثالثددي  "أممووال االمووالل"



 مقدمة
 

 ه
 

 تم دددن ،  فاالدددداان اودددي فتع ددد  فتثنتدددا داددد  فتدددو  يالبددداا  يددد  اددد  الدددنضيأل فتدتدددضا في دددالد ،
" يب  اودا   فتدو  فبالد   اودي اداق د فاديص اوديدي  ف دالحاان داد   د  المقدمة تيان ةالنا "

 فتالعضيض ببع  فتعو   فتال  الان تان ن    فتببا.

 ثانيا: المرازع

ةدن  ن دة بع  فتاضف نة فتبايثدي  فتدعنصدضق  د  ببثادن   د  ي العد  ت ديدي اد  فتدصدناض 
 فتال  فاالداان اويهن:

" تعبدا فتبودي  اد يت  فتدو  الادن   حّمواد صوةحة را عوة مو  تواريز الز ا وردولة بني ةالنا " -
 يدد  الددنضيأل فتا تددي فتبدنايددي  دد  داالوددض د نيالهددن داددو فتالا دديت فتددي تنيددي فت ددع ج،  هدد  ةالددنا 

 دو  ب   فوبافا  فت منئص فتال  دضة بهن فتا تي فتبّدنايي.

ب ض يبددي  عددا تصددبس  ددوف فتةالددنا دض عددًن " تض دديا الدولووة الحّماديووة تارياهووا وح ووارتها ةالددنا" 
  ندن    النضيأل با  بّدنا.

بنإادددن ي فتدددي بعددد  فتض دددنئ  فت ندعيدددي فتالددد  فاالدددداان اويهدددن  ددد   دددوف فتببدددا داهدددن ددددوةضق 
 5تأثير قنعة بني حماد منى بزاية في المزوال العنموي واالزتموامي القور دن  اليض بعا ف " 

" ت و   صالح،  ما ت ناان انصي    فت ناا فواب   فتعود ، ةوتت ددوضق ل11و 11ه/ 6و
ودياددي  "هزووريي 7و  –6بزايووة دراسووة تاريايووة وح ووارية بووي  القوورني  دن  دداليض بعادد ف " 

  يش.ب ا

ةدددن فاالددداان اوددي د د اددي ددد  فتددا ضينة فتالدد  تثددضة  دد  فواددض  فتد ادد    انصددي داهددن   
 .79د وي فوصنتي فتعاا 



 

 

 

 

 

 

  نبذة تاريخية عن تأسيس مدينة بجاية :التمهيدي الفصل

 المبحث األول: الموقع الجغرافي 

    بجاية قبل العهد االسالمي المبحث الثاني:

تأسيس مدينة بجاية في العهد الحماديالمبحث الثالث:   

 المطلب األول: أمراء بني حماد قبل االنتقال الى بجاية

أمراء بني حماد بعد االنتقال الى بجايةالمطلب الثاني:   
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 المبحث األول: الموقع الجغرافي لبجاية

ي51عاضةةاويعي43يةةعقويعي22ِبَجاَيةةهي ةةدي مةة ايمةة  ي ومطةةالي قعةةةيني وع ي ةةهيبةةي ي اج ةةدي  
نيكمايأنهاي  عةييكليمة يفرايقيةهيقةايايع ومطةالي،ابةانيبنيةجيع ةجيجةا يمجةاي1 ييقهيعاضاوي

ميةةلنيي22ف  يجةةديعاضةةايمةةع ودييس يقةةع  ييمةةيييبهةةاي وبمةةايمةة ي ةةرتيجهةةاجيريا ةةة يمعي هةةايب َي
يب ةة ميمةة ي وقةةاريعنةة ياأسي و ع نةةهوكاراوعفنيعين هةةديرةةدي وطةةاليعنةة ي وةة ا  ي وةة  يينمةة ايمةة ي

نيعيمةايبمكةا يية عجيم  ةلي وة تليعبة رلييي ةريع يهةاي ةة ي2جبليأميةع وجبليجعا يايماوياف
عاأسيبةع كيرعياي رتياؤعسيردي وعةيياأسيبعمةا ييةبعيجبيرجيعيأخ يعجههي وبمايوي اك
نيع  قةكلي ومنيقةهي وةجيجانةلي وة رليمة يمنخ ضةاجي3ردي وجنعليعاأسي وم قةعليرةدي وقةمال

ي4ق ي ةي قنم  ايرديجم  هايم   وهي قا  ا يبنيجيع جيمقاارهاي وم ينه.

عأم ايم ي وطالييعجة يع ةجيب ة يميةليمنهةاينهةايينبةعيمة ينمةعيجبةليجاجةاةنيكمةايكانةجيعةي ييي
فويهةةةةايمق  ةةةهيعبهةةةاي وقع رةةةليمنميةةةةهيعع ةةةجيقةةةاِيتهاي عجةةة ي وبةةةةةا ي يبةةةر يبنةةةديممةةةا نيراوةةةة  ي

نةا يرهةعيم  ة لياةي اويع وم نز اجيفق ي نايك مةاي ب  ة نايعة ي وبمةايكةا يمةاؤ يأيةلنيعباونةةبهيو م
ي5ع   يماييةاع يع جيعراةيمماايليو منيقهي وزا عيهي و دي ميييبها.يعمميايق اءوي

                                                           

ي .يني  ا، معجم البلدان فني8221ه/ي626يايعجي وممع يقهالي و ي يأبديعب ي هللي واعمدي وبط    يوج:ي- 1 
  فن5225ه/521 ب ية ي ي ومطابديأبدي ومة يع ديب يمعةجوج:ني337نيص8 نيمج8711اا انيبياعجني

.532 نيص5791نيمنقعا جي ومك لي و جاا نيبياعجني5ني حيع ع:ي ةماعيلي و ابدنييكتاب الجغرافيا  
ني  اي وا ت ي و ابدني5نييملوك أشير، القلعة، بجاية، غرناطة، المهدية عواصم بني زيري: ةماعيلي و ابدنيي- 2 

.37 نيص5723وبنا ني  
ي.25نيص5ينظايم مرياي ي- 3
 4 ني5721ني .يني وقاكهي وعينيهيو نقايع و عزيعني وجز تانيدولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية ةماعيلي و ابدنيي-
.523-524ص  
ينالمشتاق في اختراق األفاق نزهة فني8861ه/065 ق ايةدي وقاي ييأبديعب ي هلليممم يب يممم يب ي  ايسوج:ي- 5 

هإقامة ابن خلدون في بجاية ودور نيممم ية ي ياع ني207نيص8 نيمج2552 .ينيمك بهي و قارهي و ينيهني وقا اةني  
  ن2155منقعا جيعز اةي وقؤع ي و ينيهيع ألعيا ني  مةا يعاامهي و قارهي قةرميهنيين57نيمج هي ألااوهني فيها
.251نيص9مج  
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خةةرليمةةاي قةة  يي بةةي يونةايبأنهةةاي ن ةةا يبمجمععةةهيمةة ي وخاةاتصيع وةةكيِوَمةةاي قةة مليع يةةاييعمة يي
مةة يعنااةةاي ضاايةةةيهيمخ   ةةهنيميةةتييقةةعليمةةة ي وعز   ...بأنهةةاي كةةا يأ ي كةةع يك هةةايمؤو ةةهي

نيكمةةايأنهةةاي جمةةعيبةةي ي ومعيةةعي وبمةةا يع وجب ةةدنيعب ضةةليمعي هةةاي1مةة يجبةةاليقةةا قهيععةةاة... ي
قةري وقةاعيي ألةاةةيهي و ةدي بنةجيع يهةاي ومة  ي ذمنةهنيع وةكيأل يجباوهةاي قة ا  يجديرإنهةاي م

 وما   ةةةةهيعمنمةةةة ا  هاي وةةةةععاةيج  هةةةةايمعيةةةةعيماةةةةي يعكمةةةة يمةةةة يكةةةةلي ألخيةةةةااي و ةةةةدييمكةةةة يأ ي
ي2 ه   انيراوماايقيية ييعيأ ييخيعيخيعةي ع ي ونزعليأعي وا ع .

ريع ونهايةةهيع ةةديم ينةةهيماةةينهيمبةة أي ق  ةةا و ب ا  ...م ينةةهيبجايةةهييعرةةدي ةة  ي واةة  ييقةةعليي
مني ةهيقةةهياةيبايةهيبمايه...مقيععةةهيبنهةايعبمةةانيمقةةارهيع يهةاي قةةا  ي وي ي ةهيم ماةةنهيبهةةاي

يع ي ألخيااي و دييمك يأ ي ه   اين يجهيوهجماجيخااجيه.ب ي ةينيعباو اوديرهدي3مني ه... 

 اةةا يهيبةةي ي عليباإلضةةارهي وةةجي ةة  يرةةإ يمعي هةةاي وبمةةا يج ةةليمنهةةاي  جيمكانةةهي جاايةةهيع ييي
 ومطاليعب ضي و علي ألعابيهنيعياجعي وةكي وةجي نةع ي ضاايةةهاي و ةديةةاع جي قنةةا يع ةجي
 قةةة قا ايريهةةايعممااةةةهينقةةايانيعبهةة  ي  ةة ي ومنيقةةهي  جيمعيةةعي ةةة ا  يجدي ةةا يألنهةةاي  عةةةيي

نيعيقةةعلي4 و  يةة يمةة ي ومةة  يأ يأنهةةاي م ةةلي مةةزةيعاةةليبةةي ي وقةةماليع وجنةةعلني وقةةاريع وطةةال
كمةةايأنهةةايكانةةجيييبةةاويي5 وبكةا  يةةةامليي  ةةهيأبةةدييعيةةل...يعجزيةةاةيجابةةهييبةةليماةةةجيبجايةةه... 

وك يايم ي وبر يردي ومطالي ألعةييع وكيم يبجايهي وجيةيي ييعما نيعبي يبجايهيعبا،ايةهي
                                                           

ني ا:يممم يمجدنيممم يوصف افريقيافني 8015ه/730ويع ي قرايقدي ومة يب يممم ي وعز  ي و اةدوج:ي- 1 
.11نيص2 نيج5724 قةرمدنيبياعجني وطاليني  اي2 ألخضانيي  

نيكتاب االستبصار في عجائب األمصار: وصف مكة والمدينة ومصر وبالد المغربني ف82ه/6رمؤو يمجهعلوج:يي- 2 
نيمة ي وعز  ني وما اي وةابرن527 .سنيصي  اي وقؤع ي و قاريهي و امهني و ا رني .ينية  يز، عليعب ي وممي ن ع:ي  
.15ص  
 3 فني وام هي ومطابيهني ر:ية  يبعرريهني .ينيمنقعا جيبعنهيو بمعت5445ه/921ممم ي و ب ا ي وب نةدوج:ي-

.37 نيص2119ع و ا ةاجني وجز تاني  
.37ني ةماعيلي و ابدنيعع ا يبنديزيا نيص217وةابرنيص ق ايةدني وما اي ي- 4 
يكر بالد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالكالمغرب في ذ فني8571ه/111 وبكا يأبديعبي وج:ي- 5 

.12ني .يني  اي وك الي إلةرمدني وقا اةني .سنيصيوالممالك  
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 مانيةةهيأيةةا نيع وةةجيي  ةةهيبقةةايخمةةةهيأيةةا نيع ةةديمةة يعماوةةهيبةةةكاةنيعبةةي يبجايةةهيع ي ةةاسيةةةجي
 مانيةةهيما مةةليع وةةجي بةةةهيةةة هيأيةةا نيعيبنةةهيةةةب هيما مةةلنيع وةةجييةةةنيينهيةةة هييما مةلنيعياومةةه

ميةةلنيعمةة ييةةا يجابةةهييأيةةا نيعبةةي يبجايةةهيعجيجةةليخمةةةي يميةةليع وةةجي ومناةةعايهي  نةةجيعقةةاة
رةدي وبةاي مانيةةهيأميةالنيعبمةةا ويميةليع وةةجيم عةةيي  نةةجيعقةاةيميةةلنيعأايةسي  نةةجيعقةاةيمام ةةهني

ي1نهيأاب هيأيا نيعبي يبجايهيعمي هي ر هيأيا .أم ايبينهايعبي يجزياةيبنديمز،

ايمةة ي وبمةةانيعرةةديعوةة ي ق اةةايأ مي هةةايع ةةجي ومةة  ي و  خ يةةهيرقةةينيبةةليقةةم جي عقوي مةةيييبهةةيي
بعي و   ء يعيقابليبجايةهيمة ي قنة وسييايعقةهيععةاضي وبمةايبينهمةاي ةرتي   ي وا  ييقعليأ

ي ومضاا .نيبه  ييكع يمعيعي وم ينهيما بييباو يعاي2مجاا  

كمةةةايأنهةةةايأاةةةبمجي ضةةةا ديبقيةةةهي و ع اةةة ي ألخةةةاانيبةةةليع  عيهةةةايرةةةدي و هةةة ي وممةةةا  يممةةةاييي
ج  هةةايممةةييأنظةةااي وك يةةايمةة ي واماوةةهيعي بةةهي و  ةة ي وةة ي ي  ةة  جيأعاةةاره يوهةةايفضةةارهي وةةجي

ديبجمةةةالييبي  هةةةةاينةةةأنهةةةايأاةةةبمجيماةةة ايفوهةةةا يو   يةةة يمةةة ي وقةةةة ا ءي وةةة ي يبةةةاوطع يرةةةدي و ط
ي3عمبانيها.

م يأ  ي ومز ياي و ةدي خ اةجيبهةايبجايةهي ع ي،يا ةايمة ي ومنةايري ألخةااييمكة ي  خياةهايعييي
يردي ونقايي و اويه:

قةةةةك جيبجايةةةةهيمةةةةة ي وناميةةةةهي ألمنيةةةةةهيم جةةةةأيماةةةةينايضةةةةة ي وهرويةةةةي يرجه هةةةةةايب يةةةة ةيعةةةةة يي-5
ي ماكا ه نيع وكيبةبلي ومع جزي وجب يهي و دي  م عيبهاي   ي وم ينه.

                                                           

ني ةماعيلي و ابدني عوهي447نييايعجي وممع ني وما اي وةابرنيص251 ق ايةدني وما اي وةابرنيصي- 1 
.555-551بنديمما نيص  

ني ص:ي وبااع يماكيكعكي ي يةر ني .يني  ايتقويم البلدان فني5445ه/942أبعي و   ءيعما ي و ي ي ةماعيلوج:ي- 2 
.549اا انيبياعجني .سنيص  

نيمنقعا جيعز اةي وقؤع ي و ينيهيع ألعيا ني  مةا ي57نيمج هي ألااوهني نظرة على تاريخ بجاية وةي ةيعاومهنيي- 3 
.25نيص9 نيمج2155عاامهي و قارهي قةرميهني  
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وةةة  يكانةةةجي  ميةةةزيبةةةاي ةةة  ي وم ينةةةهيبةةةاومطالي ألعةةةةينيميةةةتيكانةةةجي ومعيةةةعي قةةةة ا  يجدي ي-2
يكبعنهنييةنيينهني وجز تايعي  هيبنديمما نيكمايكانجيمميهي جاايهيي  عةييع ةيم  يمهمه

نيعيقعليعنهةاي ق ايةةد يم ينةهيبجايةهيرةديعي نةاي ة  يم ينةهي ومطةالي ألعةةييععةي يبةر ي1 امه
قع رةةةةليمنميةةةةهيع ألم  ةةةةهيفويهةةةةايبةةةةا ويعبما و...عأ  هةةةةايبنةةةةديممةةةةا نيع وةةةةة  يفويهةةةةايمق  ةةةةهنيعبهةةةةاي و

ي2يجاوةع ي جااي ومطالي ألياجيع جااي واما ءيع جااي ومقار .

يظهايأ يبجايهيم يأيالي ومع يعي وةام يهيوق  هيبنديمما ي ع باا ويومايياوةاي وبكةا  يبأنهةايي-4
وةةجيعااةةم اي ألعوةةجي م ةةليةةةامليي  ةةهيأبةةدي ويعيةةل نيقيةةةيمايأ ي ونااةةايقيز ليرةةديماجةةهي 

فق يرةةديي في وةة  يوةة ييطا ا ةةا5513-5127ه/372-325بةة ويليأنةةاي ةةاكيبهةةاي بنةةاي ومناةةعاو
ي3. 5121ه/324ةنهي

ةةةهعوهي و  امةةليمةةعيةةةكا يبجايةةهنيربجايةةهي قةةعيبةةي ييباتةةليبابايةةهي  جي ةةة     يورناةةيا يي-3
ي4ع وياعهيماي  مجيأاعوه يع م ةيمعي ومما يي .

 و  ةةةة حيع ةةةةجي و يةةةةةاا جي وخااجيةةةةهيع ق اةةةةةالي ومباقةةةةايبما كةةةةزي قي اةةةةةا يع ومضةةةةااةيرةةةةةديي-1
ع ةةةجييايعقةةةهيمةةة يقةةةباي ومةةةعضي وطابةةةديو م عةةةةينيقةةةةيمايمنهةةةاي ألنةةة وسنيف يقيي اةةة هاي

ي5 وجزياةي ألن وةيهيفق ي رتيمجاا .

ي
                                                           

يم: من خالل كتاب بعنوان الدراية فيمن عرف من31ه/7الحياة العلمية والفكرية ببجاية خالل القرن  وة ي يعقبهنيي- 1 
فقا  :يعب ي و زيزيريرودننيم(3107ه/707العلماء في المائة السابعة ببجاية ألبي العباس أحمد الغبريني)ت:  

  ومطالي ألعةييردي و ااي قةرمدني خاص:ي اايخيعةيينيية ي و اايخنيجام هي ألميام كاةيماجة يايرديمضااةي
.3-4 نيص2117 قةرميهييةنيينهنيعب ي وقا ايو   ع ي  

.217ايةدني وما اي وةابرنيص ق ي- 2 
.21ني وةي ةيعاومهني وماجعي وةابرنيص22 وبكا ني وما اي وةابرنيصي- 3 
.ي3 وة ي يعقبهني وماجعي وةابرنيصي- 4 
،كتاب صبح االعشى فني8181ه/128 وق ققن  يأبدي و باسيأمم وج:ني532 ب ية ي ني وما اي وةابرنيصي-  5 

.856نيص0 نيج8780 .يني  اي وك لي وخ يعيهني وقا اةني  
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 المبحث الثاني: بجاية قبل العهد االسالمي

ع ةجييق يمهيردي وقةمالي قرايقةدنيرقة ي وةجي و ا ةةاجيع ألبمةاتف يبجايهي   بايم ي وم  ي و  
أ ي ةة  ي ومنيقةةهيكانةةجي م ةةلي مةة ايأ ةة ي وما كةةزيرةةدي و ةةاايخي وقةة ي نيركانةةجي ضةة ي و  يةة يمةة ي

يي نيعبمجدءي و ينيقيي يأنقةأع يرةدي ة  يعِي ومطاا جيع ومع يعي وق يمهيكمعيعييمهي وقا ةيقمالي وج ي
يعارجيريمايب  ي ز  اا وي ي اا ياونيعرديةنهيع و ديSALDAEي ومنيقهيم ينهيا    

ي1ر. ي خ جيبجايهيا    ي مجي ون ع ي واعماند.513

وكةة ي نةةاكيمةة يي  قةة يأنهةةايقةةي جيرةةديعهةة ي واعمةةا يع ةةجيةةة حيجبةةليقةة ي ي قا  ةةا يع ةةجييي
 يإع ةجي وةكيرةي ةة ياةاا  يعأيضةاي ةةاا  نيعبنةاءوييةاملي وبماي وم عةييميتي ي قع يع يها

مهايمقةةة ريمةةة ين ةةةسي قةةةة ي وةةة  ي قةةة ريمنةةةاي ةةةة يجزيةةةاةيةةةةا ينياي و ةةةديأةةةةما اي و ينيقيةةةع ي ةةةة
يييضةايمة ييةاليديرةدي و ابيةهي ومجةاي واة ليع نةاكيأأيضانيعقي ز ليك مهياة   ي وةجي ويةع ي  نة

ي2ي. BAGA أعيبا،اي AUAGEي ،ايعييبأنهايكانجي مملي ة ي

  م عيبك يةايمة ي واخةاءنيعوة ي  بةتيأ ييعي يقه جيبجايهيردي   ي و  اةينقاياي جاايايج  هايي
أاةةةةبمجيمقةةةةايأةةةةةق يهيفق يأ ي ةةةة  ي واخةةةةاءيوةةةة ييةةةة  يأل يةةةةةكا ي ومنيقةةةةهيضةةةةايع يمةةةة ي و ع جةةةة ي

ر. ي1م جيعاعلي وعن  ليرةدي وقةا يي3 واعمانديرقامع يب عا جيض   يع ة ماجي قضيا باج

                                                           

مسالك األبصار في ممالك األمصار: ممالك فني5451ه/937 و ما يأبديرضلي هلليقهالي و ي يأمم يب ييمدوج:ي- 1 
ني ح:يكاملية ما ي وجبعا ني .يني  اي وك لوالحبشة والسودان وافريقيا والمغرب واألندلس وقبائل العرب نيةاليم  

نيعاض:ي ةماعيلبجايةنيقااليرياعني4جعي وةابرنيصي يعقبهني ومايني وة 52نيص3 نيج5795 و  ميهنيوبنا ني  
  ن2155نيمنقعا جيعز اةي وقؤع ي و ينيهيع ألعيا ني  مةا يعاامهي و قارهي قةرميهني57 و ابدنيمج هي ألااوهني 

.453نيص9مج  
ني ا:ينعاوالشمال االفريقي قصة الحضارة في افريقيا: جغرافية وتاريخ تلمسان وبجاية وتونس ونوميدياجا يويع نيي- 2 

ن24ني وةي ةيعاومهني وماجعي وةابرنيص322 نيص2155 و ي ييعاضعني .يني  اي وك الي وم يتني . ني  
ني ا:يأبعي و ي ي ع عني .يني وقاكهي وعينيهيو نقاثالث سنوات في شمال غربي افريقيا اينايسيرع يماو ةا ني  

.551نيص2 نيج5797ع و عزيعني وجز تاني  
ي.453نيقااليرياعني وماجعي وةابرنيص324ا يويع ني وماجعي وةابرنيصجي- 3 
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عااةةمهيوهةة يوكةة ي وم ينةةهيرةةديعهةة   يوةة يير. ني وةة ي ي  خةة ع يمةة ياةةاو   341مةةع وديةةةنهي
نةةهيرةةديعهةة   ي قةةه يأ ي ز  ةةاايأعي يةةعانيرقةة يبةة أجي  رقةةجيقةةيتاويرقةةيتاونيعةةةميجي ةة  ي وم ي

يييي.   ي ومالي وجي،ايهيمجدءي وبيزنيييعظ جيع جي ين1أ ي ومعيعي واخا ييGOURيبطعا

عع يضة ي وم ينةهيعج  هةايفق يأ ي وبيزنييةع ي ةة ياينجهع يع ةي عا جييامجيبهاي وم ينةه  و ي يعي
نيعية ي ةة مايمكة ي وبيةزنييي يأك ةايمة ييةا ييبةليأ يييةا   يمنهةاي و ةالي و ةا مي ي2 اب هيوه 

ي3وبر ي ومطال.

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

 

                                                           

.4 وة ي يعقبهني وماجعي وةابرنيصي- 1 
نيمنقعا جيعز اةي وقؤع ي و ينيهيع ألعيا نيي57ني ا:يأبعي و ي ي ع عنيمج هي ألااوهني بجاية اينايسيرع يماو ةا نيي- 2 

ني .ينبجاية حاضرة  البحر ونادرة الدهرنيبعمه هي ع  دني31نيص9 نيمج2155  مةا يعاامهي و قارهي قةرميهني  
.47 نيص2151  اي وم ارهني وجز تاني  

.ي24ني وةي ةيعاومهني وماجعي وةابرنيص551 اينايسيرع يماو ةا ني رتيةنع جنيصي- 3 
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 المبحث الثالث: تأسيس مدينة بجاية في العهد الحمادي

 جايةاالنتقال الى بأمراء بني حماد قبل المطلب األول: 

ف ي وم  عمةةاجي و اايخيةةهيوم ينةةهيبجايةةهي كةةا ي كةةع يمن  مةةهيرةةدي وقةةاع ي و ر ةةهي ألعوةةجيو  ةة حييي
 قةرمديعبقيجيع جيماوهاي وجي،ايهيظهعاي و عوةهي ومما يةهيع ةجيمةةاحي ألمة  تي وةياةةيهي
رديبر ي ومطالي قةرمدنيعية ي اب ةعيع ةجيعةادي و عوةهي ومما يةهي ةة هيأمةا ءيمم ةا يي يكةا ي

ي1ا ويكبيا ويرديييا ي و عوهي ومما يهيةع ءيردي وق  هيأعيبجايه.وه ي عي

 م(3001-3037ه/734-704األمير حماد بن بلكين): 3

 عيمما يب يب كي يب يمنا يب يزيا ي وانهاجدنيع ةعيأعليأمةا ءي و عوةهي ومما يةهينقةأيرةديييي
 وبيجي و ايمديردي ومطةالنيكةع يع وة  يعجة  يزيةا يكانةاييمة ر ي وية ي ويمنةجيو  عوةهي و ايميةهني

كا يمم ا يع جيع  يكبيةايبةاوقاك ي وكةاي يعع ة ي ومة يتنيكمةايكةا يمه مةايباوق ةال
يقةعلينيميةتي2

 يأ يممةةا يكةةا ينةةةيجيعمةة  يعرايةة ي  ةةا يعر ةةلييعمةةانيم كةةاويرةةدي وةةكي وةة ي ي بةة ي وخييةةليوةةةا 
ييي3.كبيا ويعقج او... 

كمايكا ييات  ويو جيعدي وانهاجيهيردي وجههي وطابيهيو بر يفق يأنايب  ير اةيم ي واةا  ييةا ييي
يهيأعيوي  هيأبدي ويعيلفيبنع مديم ينهي ومةي هيرديةني4ب أةيسيي  هيبنديمما 

                                                           

بالمغرب األوسط: من النصف الثاني من القرن األول الهجري الى القرنالتطور التاريخي المدينة  ويا اي ويعيلنيي- 1 
نيفقا  :يممم يراياندنيم كاةيماجة يايردي اايخيعمضااةي ومطالي ألعةينيية ي و اايخنيجام هالخامس الهجري  

.251نيممم ية ي ياع ني وماجعي وةابرنيص572 نيص2112 ألميايعب ي وقا اييةنيينهني  
.94 نيص2119خنيم ج يمقا ياي ومطاابهني قا:يز ياي م    ني .ينيمنقعا جي م لنأبعيعما  ي وقيي- 2 
ي فن8372ه/116 ب ي وخييليوةا ي و ي ي وعزيايأبديعب ي هلليممم يب يعب ي هلليب ية ي ي وطانايدي ألن وةدوج:ي- 3 

أمم يمخ ااي و با  يعممم ني ح:يتاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط: القسم الثالث من كتاب أعمال االعالم  
.25 نيص5753 با  ي ي وك اندني .يني  اي وك الني و  اي وبيضاءني  

ي.22نيص2ينظايم مرياي ي- 4
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عي بةةايعةة ي وةةكيي1 يرقةة ي  خةة  ايياعةة ةيم كةةايعنةة ماي ن اةةليعةة ي و عوةةهي وزيايةةه5119ه/472
ةةة ي نيععوةةجي و هةة ييباتةةلي بةة يخ ةة ع يبقعوةةا يع خةة ييم ينةةهي وق  ةةهيبجبةةليك امةةهيةةةنهي مةةا يع 

خابهةةايعنقةةليجةةا عةيمةة ي ومطةةاليعيةةاضيمةة ي و ةةالي ةةرلنيعنقةةليفويهةةايأ ةةلي ومةةةي هيعممةةزةيعي
بناء ايع مايا ايع جياأسي وماتهي وا ب ةهيعقةي يمة يبنيانهةايعأةةع ا ايع ةة ك ايوه يبهايع  يعأنزي

يهي مة  يعامةليفويهةايمة ي و طةعاي وقاةةريهاي ومةاج يع و نا ريراة بماجيردي و مااةيع  ة جيباو
ي2ع وب  ي وب ي ة... 

 و عوةهييعب  ي أةيسي وق  هيع قن قاليفويهايأع  يممةا ي ةة قروايعة يبةا يسيرةدي وقيةاع  يععة ي
 و بي يهيععقي  هاي وقي يهي وم يارهنيع عايو  باةةيي يع ةجي ومنةابايم  نقةايومة  ليأ ةلي وةةنهني

 يع  جةةةاي وةةةجي وق  ةةةهي5151ه/315راةةةم يبةةةا يسيع ةةةجيمابةةةايعأعةةة يجيقةةةايومنازو ةةةايرةةةديةةةةنهي
ع زمةةايبجع ا ةةانيوكةة يممةةا ي ةةة يا ي و ةةا ايكمةةايأ يبةةا يسي ةةعرديرةةدين ةةسي وةةةنهيعخ  ةةاي بنةةاي

ييي4.مم ايج ليمما يين هزي و ااهيعيمااايبا،ايهين3 وم ز

ةةةايب ةةةاي وةةةكي وم ةةةزي بةةة يبةةةا يسيزمةةة يفويةةةايرةةةديةةةةنهييي  نيع ن هةةةجي وم اكةةةهي5159ه/312عوم 
 وة  ي قة اييع يةاييبهزيمهيمما يعرا ا ي وجي وق  هي  يب   اية جي وجيي ةلي واة حيمةعي وم ةز

 ني5159ه/312اتةةة يعةةةا يأ ييب ةةةتيبابنةةةايكضةةةما يع ةةةجياةةة رينع يةةةا نيرب ةةةتيممةةةا ي بنةةةاي وق
ي هيعيبنهيعمقا يعماةجي و جاجيعةعر ق يواي وم زي وا حيع ة قليمما يب وكيب ملي ومةي

                                                           

ني ح:يعب ي ومجي ينهاية األرب في فنون األدب فني8317ه/133 ونعيا يقهالي و ي يأمم يب يعب ي وع اليوج:ي- 1 
.851نيص21 .سنيجي اميندني .يني  اي وك لي و  ميهنيبياعج  

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب فني8156ه/151 ويج: ب يخ  ع يعب ي واممي- 2 
.221نيص6نيج 2555نيما :يةهيليزكااني .يني  اي و كانيبياعجنيوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن االكبر  

موجز التاريخ العام للجزائر: من العصر الحجري الىنيع ما ي وك اكني514نيص23 ونعيا ني وما اي وةابرنيجي- 3 
ممم ين591 نيص2114ني  اي وطالي قةرمدنيبياعجني5ني ر:يأبعي وقاة ية  ي هلليعكخاع نيياالحتالل الفرنسي  
ني .ينم3373-430ه/467-047م تاريخ الفاطميين في شمال إفريقية ومصر وبالد الشاةهيلييقعسني  

.425 نيص2115  اي ون اتسنيوبنا ني  
با،ايه:يم ينهيي يمهيمقهعاةيعن يجبلي ألعا سنيةكنهايرديب  يهي و ه ي قةرمديخ يييم ي وبابايع و ج ني ر  مهاي- 4 

.52عبجايهنيصعقبهيب ينارعيعخابجيأ ناءي وطزعي وهرودنيينظاني ةماعيلي و ابدني عوهيبنديمما يم عكي وق  هي  
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ي1ممزةيعزع عةنيعز  ي ونعيا يع يهاي كمه.ي

عبةة وكي نقةةةمجي عوةةهي واةةنهاجيي ي وةةجي عو ةةي ني عوةةهيكلي ومناةةعايبةة يب كةةي يرةةدي وقيةةاع  ييي
بإرايقيةةهنيع عوةةهيكليممةةا يبةة يب كةةي يباوق  ةةهيرةةدي ومطةةالي ألعةةةييععةةاديممةةا يمةةة قرويبق   ةةاي

ي2.ع عو ايميتييا يب يعيا ايعخااهيردي وناميهي ومضاايهيع وجانلي و ما ند

 ةةةعي و ةةةاايخي و   ةةةديو أةةةةيسي عوةةةهيبنةةةديممةةةا يب ةةة ي قع ةةةا  يي 5159ه/312ي  بةةةاي ةةةاايخييي
 وزيةا يبهةةانيع ةةة ماجي وق  ةةهيرةةدي و يةعايع قز  ةةااي وةةجي،ايةةهيعرةةاةيممةا يبةة يب كةةي يرةةديقةةهاي

ي3 يعخ  اي بناي وقات .5122ه/357اجليةنهي

 م(3047-3001ه/776-ه734القائد بن حماد بن بلكين) :0

نقطالي وم ةزيبة يبةا يسيبمماابةهي وقباتةلي و ابيةهيقيايع وكي ميزجير اةيمك ي وقات يباقة قا يي
ي4 و ي يماعوع ي و خعلي وجيفرايقيه.

 وخةةاعجييعكةةا ي وقاتةة يةةة ي ي وةةاأ يعظةةي ي وقةة انيمةةة ي وةةةياةيةةةاايع ةةجينهةةجيأبيةةايممةةا يرةةديي
ع جيياعهي و ايميي ني ة طلي و ااهيع ماكيومماابهيممامهيب يزيا ي وم زي وم ةز ع يأميةاي

ييي5.نهيراسيعكانجيبينهمايماعليأة اجيع جيمااوم ايع و ع ةي وجيمقايأماا ام ي

                                                           

ني وةي يعب 227نيص5نيج وما اي وةابرني ب يخ  ع ني553نيص23 ونعيا ني وما اي وةابرنيجي- 1 
ني .يني  اي ونهضهي و ابيهنالمغرب الكبير: العصر االسالمي دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية و زيزيةاو ني  

.524نيص2 نيج5725بياعجني  
ني .ينيمؤةةهيقبالي وجام هني قةكن ايهنالعربي: ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانياتاريخ دول المغرب مممع ي وةي نيي- 2 

.511 .سنيص  
ني ح:يبعاكبهيممم ني .ينيعز اةي وقؤع ي و ينيهيع ألعيا ني وجز تانعجائب األسفار ولطائف األخبارمؤو يمجهعلنيي- 3 

.422نيممم يةهيلييقعسني وماجعي وةابرنيص221نيص5 نيج2155  

.255 نيص2153ني  اي و كانيعم ا ني5نييالدويالت االسالمية في المغرب هلليياي وة ماندنييعب ي- 4 
.227صني وما اي وةابرني ب يخ  ع ني25 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 5 
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و لي وقات ي عا وير اقويردي عيي ي ةسي وا اءيبي يأبيايعبي ي وم زيبة يبةا يسنيف يكةا يعي ييي
 وة يايع وا ينهي و ةديبع ةةي هاي ة ي واة حنيكمةايأ ي و ريةهيبةي ي وم ةزيع و ةايميي يرةدي وقةا اةي

 ي5113ه/335ب  ةةاةيي ةةريع ضةةيا ليعكةةا ي ةة  يرةةديماةة مهي وقاتةة ني ةةعرديةةةنهيكانةةجي مةةاي
ي1عخ  اي بناي وممة .

 م3044-3047ه/777-776محسن بن القائداألمير : 1

ممة ي ومك يب  يعراةيأبيايوك يم ةيوعقي ايو ي ة  ييةعيرويرقة يمكةتيرةدي ومكة ي مانيةهي عوجيييي
ي  ييبةةعيعنيةة يعم جبةةانيخةةاو يمةةايأمةةا يبةةايأبيةةايأقةةهايع ر ةةهيععقةةاي ييعمةةاونيعكةةا ي وممةةة 

عأا  يعزليجميعيأعمامانيميتيخاجيع جيعماييعة يعومريباومطاليرق ةليةةاتايأعق يمم ةا ي
عأاةمابايمة ي و ةاليخ ي ةهيبة يبكيةاييعب تيممة يرديي ليب كي ي ب يعمايمممة يبة يمم ةا 

ايع  هة ع يجمي ةايع ةجيي ةليععييهي وقا نيعأما مايبق ليب كي يردييايقهماير  ة يب كةي يبةاألم
ممة نيعوم ايعا ع ي وجي وق  هيأمةكع يبايعيا يبق  ايب كي يب يممم يب يمم ا .

ي2

ع وةةةبليرةةديي ةةليممةةة ي ةةعيعةة  يأخةة  يبعاةةيهيأبيةةانيألنةةايأعاةةا يباإلمةةةا ي وةةجيعمعم ةةاييي
عأيضايمخاو  ايعايهيأبيايب ة  يخاعجةايمة ي وق  ةهيفق يعنة يمةاعاي ةرتيةةنع جيعوة وكيكانةجي

ينهاي ايع جيي ي ب يعمايب كي يب يممم ي و  ي خلي وق  هيويرويعم كهايعكا ي وكيرديةنهي

ي3. 5111ه/339

                                                           

ممم نيفقا  :يالقيم الجمالية في أدب الفترة الصنهاجيةنيويي هيب يجبااني595ع ما ي وك اكني وماجعي وةابرنيصي- 1 
.51 نيص2155يعلنيية ي و طهي و ابيهيعك  بهانيجام هيأبديبكايب قاي ي  مةا ني  

نيما يع ص:يالكامل في التاريخ فني8216ه/635عزي و ي يأبدي ومة يع ديب يأبدي وكا ي وقيباندوج:ي ب ي أل ياي- 2 
ني وما اي وةابر ب يخ  ع نيني381نيص1 نيمج8711ني  اي وك لي و  ميهنيبياعجني8ممم ييعة ي و يارنيي  

  ن2119ني .يني  اي وك الي و ابدني وجز تانيأعيانها-مواطنها-القبائل األمازيغية: أدوارهانيبعزياندي و ا جدني227ص
.554نيص2ج  
بني زيري من الدولة الصنهاجية: تاريخ إفريقية في عهدنياعجدي  ايسني29 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 3 

.225نيص5 نيج5772ني  اي وطالي قةرمدنيوبنا ني5ني ا:يمما  ي وةام دنيي30الى القرن 30القرن  
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 م(.3060-3044ه/747-777ألمير بلكين بن محمد بن حّماد)ا: 7

كا يب كي يقهماويمازماوية اكاويو  ماءيجايتايع جي و ظات نيي ليعزيايممة يرديب  يةهيمكمةاييي
عية ييةاليعنةايوةةا ي وة ي ي بة ي وخييةل يكةا يب كةي يأمة يين1كمايكا يك ياي وطااةيع جي ومطال

ي2.جباباةي قةر  

 اضةةمياجييكةةا ييق ةةليكةةليمةة ييمةةع يمعوةةاي وقةةكيع وظةة يعكانةةجيمةة يبةةي ي ةةؤقءيزعج ةةايكمةةاييي
 بنهيعمايعأخجي ونااايب يع ناسنيععن مايع ة ي ونااةايبةاألمايمقة يع يةايعأا  ي قن قةا يمنةاي

ي3 .5152-ه313ع ن ظاي وجي،ايهينزعوايب اسيعيا ي ونااايبق  ايردي ةاوهيةنهي

 م(3011-3060ه/713-747: األمير الناصر بن علناس)4

 ألميةةاي ونااةةايبةة يع نةةاسيخةةامسيم ةةعكيبنةةديممةةا يعأعظمهةة يم كةةاويعأب ةة   ياةةي انيرقةة يكةةا ي
يقةعليعنةاي بة ي وخييةل يجايتةاويع ةجيةة كي وة ماءيقة ي ي وطيةاةيميةتيمازمايجع   ويعاودي وهمهي

ي4ع جي ونةاءيوايردي وكيأخباايمقهعاة .

 نيعأعليقةدءييةةا يبةاي ةةعي نظةةي ي5152ه/313 ةة  ي ومكةة يب ة يعرةةاةيب كةي يبةة يمممة يةةةنهييي
أنزوةةايم يانةةهيعامةةا ييال يَبةة و عوةةهي ومما يةةهيرقةةةمهاي وةةجيةةة هيأيةةةا يععقةة يألياابةةايع يهةةانير مةةايكَي

ع جيةعريممزةنيعخزايع جينقاعسيربنجيأةع ا اي و دي  مهاي وم زيب يبا يسنيعب بةازيع ةجي
جنيعقبنةاييعةة يع ةجيأقةيانيعبة وكييةنيينهنيععق يقبنايعب ي هلليع جي وجز تايعماةجي و جا

                                                           

التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج: تاريخ الجزائر من خالل المخطوط كتاب المشاريخمخ اايمة اندنيي- 1 
  ن2117منقعا جي ومضااةني وجز تانيين5نييللمؤلف أبي عبد اهلل األعرج السليماني نموذجا القسم المتعلق بالجزائر

.91ص  
.29 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 2 
البيان الُمغرب في  فني8382ه/182 وما كقدوج:يب  يني ب يع  ااي227نيص5نيج وما اي وةابر ب يخ  ع نيي- 3 

وي ديباعرنةالنييييني حيعما :يج.س.يكعق أخبار االندلس والَمغرب .270نيص8 نيج8713يني  اي و قارهنيبياعجن3ع    
ني يع  ي وميبععاج5نييالدولة الحمادية تاريخها وحضارتهانياقي يبعاعيبهني75 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 4 

.12 وجام يهني وجز تاني .سنيص  
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ي ونااةاييظهةايبأنةايجةا ءيع ةجيةة كي وة ماءنير ةيسي وةكيمة ي نجمجيةياة اي و  خ يهنيعو ل 
نمةةايمااةةايع ةةجيأ ييةةةع ي وةةبر ي قةةة قا ايع قيمتنةةا ي وةة  ييةةؤ  يبةةاي يهيا ةةايمةة ي يب ةةايع  

ي1.عناااي قضيا ليع و ةا 

ب ضليجهع  ي عة جياي هي وناااير  ييبةيين ع  يع جي ومطالي ألعةةييرمةةليبةليع ةجيري
يةةةة يمةةة يفرايقيةةةهنيكمةةةايأاةةةبحيي ةةة خليرةةةديقةةةؤعنهاي و  خ يةةةهين يجةةةهي و ةةة  عاي وةياةةةةدي وةةة  ي

ي2أابمجي  انياي و عوهي وزيايه.

ي يةةايأنةةاي  اةةليب مةةي يييةةةليوةةايأ ي ونااةةايبةة يع نةةاسييقةةعيرةةديمج ةةةةارمةةةلياأ ي بةة ي أليي
عأنايماو يب ضيانهاجهيعزنا ةهيعبنةديينعي مايعأنايعز يع جي ومةيايفويايويمااا يباومه يه

وي ينع يع جيماااي ومه يةهنير م ةاياةحي وةكيعنة  يأاةةلي وةجيأمةا ءيبنةديايةاحيي3فح يبَي  ي رلو أل
ي4 يبةةةهليةةةبيبا5151ه/319رأمضةةا  يفويةةايومقاب ةةهيعةةةاكاي ونااةةايعمةة تي وةةكيرةةديةةةنهي

بةةهيعوكة ي ونااةاي نهةز يرةدي ة  ي وم اكةهيبةةبليخيانةهي وقباتةلي و ةدي نضةمجيبي ي وقياع  يع 
ي5فويا.

عكةةا يمةة ين ةةاتجيم اكةةهيةةةبيباي ةةعي قةة    ييةةعةي وهرويةةي يةةةع ءيع ةةجي وزيةةايي يبإرايقيةةهيعع ةةجييي
 ومم ا يي يباوق  هيممايج لي وناااييميلي وجي وا حيمةعيأبنةاءيعمعم ةايبإرايقيةهيرأاةةليعزيةا ي

بدي و  عحياةعقوي وجي مي يي اضيع يايفارحي  جي وبةي يع ةزيي ي و ريةاجيبةي يأبديبكايب يأ
                                                           

.ي599نيع ما ي وك اكني وماجعي وةابرنيص227ص ب يخ  ع ني وما اي وةابرنيي- 1 
.555 و ا جدني وماجعي وةابرنيصيبعزياندي- 2 
 3 أل بج:ي دي م ايراع ييباتليبندي رليعينقةمع ي وجيع ةيراع يع  :يعاا نيمق  نيضماكنيعياضيكارعني اي ي-

 ع و معايع،يا  يماييظهاينةبه نيعردي اي يبينا :ي عبهيععنزنيعكا يوه يجمعيعيعةيعكانع يأمياءي،زياةيم يجم هين
.541صرايقيانيينظاني ب يخ  ع ني وما اي وةابرني وهرويي ي و  خ ي يإل  

ةبيبا:يم ينهيي يمهي وبناءي قعيع جي ويايريبي ي وقياع  يع بةهي ةكنهاييباتليم ي وبابايع م ازي   ي وم ينهيبك اةي- 4 
.51 ألنهاانيينظانياقي يبعاعيبهني وماجعي وةابرنيص  

نية  يز، عل277صني ب يع  ااي وما كقدني وما اي وةابرني492نيص2 ب ي أل ياني وما اي وةابرنيجي- 5 

ةي وم اا نمنقأ .ينينيتاريخ المغرب العربي: الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون الى قيام المرابطينعب ي وممي ني  
.312نيص4 نيج2113 قةكن ايهني  
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 ونااةةايععنةة يعاةةعلي وةةجي وةة عو ي نيرقبةةلي ةة  ي ومبةةا اةيعأاةةةليةةة يا وييةة عجيمممةة يبةة ي وب بةةعي
 وة ياي وجيي  هيبنديمما ية   يك الي مي ي وجي ونااةايع ن ةا يبةاألمياي ومم ةا  يعيةاليوةا: ييةاي

ايبكايقييخ ديعة ي مةي يمة يأمةعاكيقةيتاويعأ ِقةيايع يةكيبعةةي هي مك نةكيمة يأ ي وعزيايأبيمعق 
ي1. م ركي ومه يهيع،يا ا 

 عو ةكييأقاايع يايأ يي خ يم يبجايهي  ايم كنيعياليوةا:ي أنةايأن قةليفويةكيبةأ  دنيعأ بةاي يعييي
ةةايعاةةري2رأجابةةاي ونااةةاي وةةجي وةةكيع ا ةةاليبةةعزيا يعةةةاايمةةعي واةةةعلي وةةجيبجايةةه أا  ي بةة ينيعوم 

 وب بةةعيمعضةةعي وبنةةاءيع وم ينةةهيع  اي وةةة يا يع،يةةاي وةةكيرأعجةةلي ونااةةايبةةاأ ي بةة ي وب بةةعني
ي3. 5159ه/351عأمايم يةاع  يباوقاع يردي وبناءيعكا ي وكيرديةنهي

ةةاي بةة ي وخييةةلييقةةعليأ يبناتهةةايقيي ةةع ي وةةجيم اكةةهيةةةبيبايعمةةاي ا ةةليعنهةةايمةة ياةة حيبةةلييي أم 
ةةةاي ةةة قا ي ألمةةةايو نااةةايبةةة يي...ي يبةة يمممةةة يميةةتي كةةةايأنةةا  بةةا يب كةةةوكا ةةايوبنةةديممةةةا يأ وم 

ع نةةةةاسيكةةةةا يمجةةةةاعاةيبنةةةةديممةةةةا يأكنةةةةا ي وق  ةةةةهي ومنةةةةةعبهيفوةةةةيه يف يكةةةةا ييةةةةةكنهايمةةةة يراةةةةةا ي
عقةةةةةايأوةةةة يرةةةةااسنيربنةةةةةجييايبةةةةايمنهةةةةةايباوجبةةةةليم ينةةةةهيعياةةةةةعا ويمةةةةةماةيب ةةةةة ةيي  نةةةةااةةةةنهاجهي
ي4أةماء... .

عي نهةةةز  ي ونااةةةايرةةةديم اكةةةهيةةةةبيبايعخةةةا لي وق  ةةةهيفق يأ ي وةةةاأ ي ألاجةةةحيرةةةديبنةةةاءيبجايةةةهي ةةةيي
ي5بةبلي ق    ييعةي وهرويي يعو وكية جي وجي وبمتيع يمكا يج ي يب ي يع يأخيااي و  ع.

 ي ةةة عجيأفق يعأي ةةةريع يهةةةاي ةةةة ي ونااةةةايهنيعأبةةةجي مكةةة ي ونااةةةايمةةة ي خ يةةةاييم ينةةةهيبجايةةةهي
قيي وخا جيعة يةةاكنيهايكمةايقةي يعأة ني5152ه/355نيع ن قليفويهايةنهيبجايهيباةمهاي وق ي 

                                                           

نخبنينبي هيعب ي وقكعاني23ني ونعيا ني وما اي وةابرنيج447صنييايعجي وممع ني وما اي وةابري- 1 
.47نيكنعزي ومكمهني وجز تاني .سنيص5نييتاريخية جامعة ألخبار المغرب األوسط  

.ي493نيص2 ب ي أل ياني وما اي وةابرنيجي- 2 
.447صيايعجي وممع ني وما اي وةابرنيي- 3 
.75 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 4 
.312ة  يز، عليعب ي وممي ني وماجعي وةابريصي- 5 
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ةايعيمنهاييااي و ؤوؤةيع ومباندي وقاعايبهايأاع ي نقليفويهاي ونةاسيمة يةةاتاي ألييةاايم ةجي بم 
عبقيةهي وة علي ألخةاانيعما نهاينيرنبعيبهاي و  ماءيع وم كاع نيعأابمجيبجايهي نةارسي وقيةاع  ي

كديي مك يمة ي مقيةري قز  ةااي ة كملي ونااايمايب أيبايع عينقاي وة  يع ألم يبي ي وناسيو
ي1رديبر  .

ييينيعيا يباألمايم يب   ي بناي ومناعا. 5122ه/325 عردي ونااايةنهييي

 بعد االنتقال الى بجاية  بني حّمادأمراء المطلب الثاني: 

 م(3304-3011ه/741-713األمير المنصور بن الناصر بن علناس): 3

 ي5122ه/325ع ةةجي و ةةادي وممةةا  يةةةنهيكةةا ي ومناةةعايمةة يتي وةةة يعنةة مايخ ةة يأبةةا ي  
ميتيعاتيم يأبيايمم ك ايعقهام ايعمزمايععزمايكمايكا يكا بةاويعقةاعا ونيعية كاي بة ي أل يةاي

ي ومناةةةعا ي ي  ةةةجيأ ةةةايأبيةةةايرةةةدي ومةةةز يع و ةةةز يع واتاةةةةهنيميةةةتيب طةةةجي و عوةةةهي  ومما يةةةهيرةةةديأ  
ياةةايأميمةةع يعياةةاي ع نةةجي ومناةةعايباومنقةةقجيع وقاةةعايمنهةةاييرقةة عاةةا يأياةةجيمجةة  اني

ي2 و ؤوؤة.

عرةةديأيامةةايأاةةبمجيبجايةةهيمةة يأعظةة يمةة  ي ومطةةاليعأعةةة هايعما نةةاويعأك ا ةةاياخةةاءويع ز  ةةاا وييي
رةةديمخ  ةة يمجةةاقجي وميةةاةنيعيةة ينجةةحيرةةدي عيةةاءي و عوةةهي ومما يةةهيأمنهةةايعاخاتهةةانيعقةةاءجي

هايةةةةنهي أليةةة  ايأ يين هةةةديعهةةة  يب ةةة يعع  ةةةايمةةة يمابةةةاي ألخيةةةاةيضةةة ي ومةةةا بيي يبةةةةب هيأقةةة
ي3 يععوجيب   ي بنايبا يس.5511ه/372

                                                           

ني ا:يعرعةيعمااةني .ينيمنقعا جي ومج سي ألع جيو طهيم3430-3067بجاية ميناء مغاربي  عمنيكيراوياي نيي- 1 
.12نيص5 وجز تاني .سنيج و ابيهني  

نرائعة من تاريخ الجزائردولة بني حّماد صفحة نيعب ي وم ي يععيسني491نيص2 ب ي أل ياني وما اي وةابرنيجي- 2 
.42 نيص5775ني  اي وامعةني وقا اةني2ي  
األعالم: تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  فني5159ه/351 وزاك ديخياي و ي وج:ي- 3 

ن242نيصني ب يخ  ع ني وما اي وةابر35نيص2ني .يني  اي و   يو مريي نيوبنا ني نسنيجوالمستشرقين  
.412نيص5ع  ااي وما كقدني وما اي وةابرنيج ب ي  
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 م(3304ه/741األمير باديس بن المنصور): 0

ةةاييي كةةا يبةةا يسيقةة ي ي وبةةأسنييةةع ي وقةةكيمهيةةةايعي وةةبيدنيب يةة ي ونظةةايرةةدياجةةالي و عوةةهيعوم 
ب أيعم ايباونظايردياجالي و عوهيرنكليعب ي وكاي يب يةة يما يعزيةايأبيةانيعنكةليي ة   ي ألما
ي1عأظهاي واا مهيععزليأخا يعب ي و زيزيع يعقيهي وجز تانيعن ا ي وجيجيجل.عامليبجايهي

  ي ومجةةةةةةهيي54وقةةةةةةديم  ةةةةةةاييبةةةةةةليأ ييةةةةةةة كمليةةةةةةةنهيمةةةةةة يمكمةةةةةةايف ي ةةةةةةعرديرةةةةةةديأنةةةةةةايفق ييي
 يعييقةةاليأ يأمةةايةةةم  ايألنةةايكةةا ييهةة   ايعي ععةة  ايعيةة يعو ةةجي ألمةةايمةة يب ةة  ي5511ه/372

ي2 ومناعا.يأخع ي و زيزيب 

 م(3303-3304ه/434-741األمير العزيز بن المنصور بن الناصر): 1

 عو جيفمااةي و عوهيع عيردي وةاب هيم يعمةا نيعكةا يمةة ي وخ ةريم  ة لي ويايقةهيكا ةليم ةعكيي
ي3زمانايعةاومه يعوقليباوميمع يأل يعق  ايكانجيوي هيعقيهيأبيا.

ميةتياةا ايبيةعجيخاةعمايعي يةةاع  اي وظةاع يع ةجيفاةةاءي عةات ي قةة قا ايرةدي عو ةاييي
مةة يزنا ةةهيع ومه يةةهيريةةاليأمةةايم كةةايعكانةةجيأيامةةاي  نةةهيعأمنةةاونيعكةةا ي و  مةةاءيي نةةاظاع يرةةدي

ايجابةةهيرنزوةةع يع ةةجيمكمةةةايعأخةة ع يبياع ةةانيعكةةبسي و ةةاليرةةديأيامةةةايعنازوةةجيأةةةايي يمج ةةةا
ي4ا ايوكنايأخاجه يم ييا ي بناييمد. وق  هيع  ي،ااع يراك ةمع يجميعيمايعج ع يبظع  

                                                           

نيمخ اايمةاندني و ا تي وجز تا ن592نيع ما ي وك اكني وماجعي وةابرنيص72 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 1 
.25ص  
.243صني ب يخ  ع ني وما اي وةابرني72 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 2 
ني  اي وه اني وجز تاني2نييالمغرب العربي تاريخه وثقافتهبعناانينيا بحي77 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 3 

.532 .سنيص  
.52نيويي هيب يجب ااني وماجعي وةابرنيص592ع ما ي وك  اكني وماجعي وةابرنيصي- 4 
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عبعراةي وزعي ي وما بيديييعة يب ي اق ي يع عوي اي بنايع ديبة ييعةة يبة أجيأمةعاي و عوةهيييي
 خ لنيوه  يو يي  يي كايرديخ ةريظةاع ي قاةي   يبجيا نةانيقيةةيماي وممةا يع نيعمةعييةالي

ي1نهايهيمك ي و زيزيب أي وض  يي ليرديجة ي و عوهي ومم ا يه.

فق يأنةايعيةةعيمة تيكبيةةاي،ي ةايمجةةااي ألمة  تيع ةةعيظهةعايبع عةةتي و عوةهي ومعم يةةهيع ةجييةة ييي
يببجايةةهيب ةة يعع  ةةايمةة ي ومقةةاريةةةنهي  نيعاأاي و عضةةجي5552ه/152 بةة ي ةةعماجي وةة  يمةةا 

ةةةايأمةةةسي و زيةةةزيبخيةةةا يأمةةةايبةةةاوقبضيع يةةةايوكنةةةاي بهةةةانيرةةةأا  ي طييةةةاي وةةةكيبأةةةة عباي و نيةةة نير م 
ي2 يماجي و زيزيب ي ومناعايعخ   اي بناييمد.5525ه/151ةنهيي ا ملي وجي ومطالنيعرد

 م( 3340-3303ه/477-434األمير يحي بن العزيز ): 7

ةةا نيكةةا يكخةةايأمةةا يي ةةانيراةةيحي و ةةةا يع وق ةة يم ةةيحياينةةأبيعنةةايةة يييةةليعيءيبنةةديمم  راضةةرنيم يمو
كةا يم ةليي ألمةا ءي و بااةيبة يعي إلقةااِةنيمعو وةايباواةي يفق يأنةايي يةلي ومةز نيمعو وةايباونةةاءيرقة ي

ييي3. و ي يياع يردي ومك يمجا يعةي هيإلاضاءيقهع  ه يع قة جابهي وجيمياوبه يردي و ا 

عو ييم  هايأم يم ييعمايأب  ويمعيخ  ةاته يي4 ييا يباة م  تي وةكه5537ه/134عرديةنهييي
رةةدي و بيةة يي نير ةةعضياةةامليماةةايباةةة ي وخ ي ةةهي و باةةةدنيفق يأ ي و عوةةهي ومم ا يةةهيكانةةجي

كخايأيامهانيبةبليف مالي ألمياييمديوقؤع ي عو ايم يخرلي  عيضيأمعاي و عوهي وةجيعزيةا ي
                                                           

.515عب ي وم ي يععيسني وماجعي وةابرنيصي- 1 
وفيات األعيان وأنباء أبناء  فني5279ه/525 ب يخ كا يأبدي و باسيقمسي و ي يأمم يب يممم يب يأبديبكاوجي- 2

 

ني ب يخ  ع ني وما اي وةابرني39نيص1 نيج5799ني ح:ي مةا يعباسني .يني  اياا انيبياعجنيالزمان  
ني ومؤةةه2 وممي يماجياجنييني ر:يعب يأخبار المهدي بن تومرتنيأبعيبكايب يع ديي وانهاجدني241ص  

.45 نيص5725 وعينيهيو ك الني وجز تاني  

.241نيصيني ب يخ  ع ني وما اي وةابر77 ب ي وخييلني وما اي وةابرنيصي- 3 
 4 ذيه يقيفوايفق ي هللنيي  ا يباهللييمديب ي و زيزيباهللي ألمياي ومناعا يعرديي وةكه:ينقديع جي  تاةيأم ي وعجهي ي-

هنيردي وةيعاي إلما يعب 134وعجاي ذخايبة ي هللي وامم ي وامي نيضالي   ي و يناايباونااايهيةنهي  تاةي   
المسكوكات في الحضارة العربية هللي ومق  ديألماي هللي مياي ومؤمني ي و باةدنيينظانيااوحييعة يب ييايهني  

  ن2117منقعا جي ومضااةني وجز تانيين5نيياالسالمية: مسكوكات المشرق والمغرب دراسة في التاريخ والحضارة
.251نيص2ج  
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ميمع يب يمم ع ي و  يةمعيبق ع ي ومعمة ي يرةنهضيومةع جه ه نيوكة ي وجةيدي واةنهاجديوة ي
ي1يع جاي وجيدي ومعم  يوك اةيجن  .

فق يأ يعبةةةة ي وةةةةامم ي بةةةة يخ ةةةة ع يع ونااةةةةا يي  قةةةةا يع ةةةةجياع يةةةةهيع مةةةة ةيع ةةةةديأ ي وجةةةةيدييي
نيرهةةةةزمه يع خةةةةليبجايةةةةهنيع ةةةةجيمةةةةاييةةةةاع ي ومعمةةةة  ي ع اضةةةة ايجيةةةةعدياةةةةنهاجهيبةةةةأ ي و  ةةةةع 

نيرقةةةة يكةةةةا يبينةةةةايعبةةةةي ي وخ ي ةةةةهيعبةةةة ي ومةةةةؤم يبةةةة يع ةةةةديك ةةةةلي2بمةةةةةاع ةي وةةةةعزياي بةةةة يممةةةة ع 
و خ ي ةهيعبة ي ومةؤم ني ا ةليعنةايرةا اييمةديبة ي و زيةزييخرجنيعي كايأنايرة حيبابةايبجايةه عم 

 وةة  ياكةةلي وبمةةايب ةة مايجه ةةزيأةةةيعوي ييممةةر ي خةةاتانيعأمع وةةاير عجةةاينمةةعيبانةةهي و ةةديبهةةاي
ةةاي أخةا ي ومةةااتني وة  يأةةةاءيمقاب  ةةايعأخة يي ةةأر يمنةايعيظهةةايوةةاي و  ةع يع ةةجي ةة يمايبجايةةهنيمم 

نيراةةة قب اي ةةةة قباقوي3 ومةةةة يبةة ي و زيةةزي ضةةياي وةةجيأ ييخةةاجيعنةةاي وةةةجييةةةنيينهيعبهةةايأخةةع 
ةةة ييمةةةديبق  ةةةهييةةةةنيينهي ةةةة      ويوهجةةةع ي كايمةةةاويع خ  ةةةجيوةةةايعةةة يعقي ةةةاي كا مةةةايوةةةانيعيةةة ي ما 
 ومعم ي ي وم عيعيعو ييمه ايعب ي ومؤم يرةاعا يمايمااا يعضيريع ياي وخناريمم اي ضةياي

ي4يمدي وجي قة ةر يو ب ي ومؤم يب يع د.

يي

ي

                                                           

ني ر:يمة يمةنديعب ي وع النرحلة التيجاني فني5459ه/959 و يجانديأبعيممم يعب ي هلليب يممم يب يأمم وجي- 1 
.251ااوحييعة يب ييايهني وماجعي وةابرنيصين434-432 نيص5725 .يني و  اي و ابيهيو ك الني عنسني  

االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى: الدولتان نيأبعي و باسني245صي ب يخ  ع ني وما اي وةابرني- 2 
.519نيص2 نيج5713ني ح:يج  اي ونااا يعكخاع ني .يني  اي وك الني و  اي وبيضاءنيالمرابطية والموحدية  

األنيس ي ي وطانايديأبديممم يااوحني ب يأبديزا ي و اةديأبدي ومة يع ديب يعب ي هللنيعييليقب يعب ي ومي- 3 
ني ا:يكاالييعم ينبعاينبعاغني .يني . نمدينة فاس بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخالمطرب   
.529 نيص5224أعةباوهني  

من لدن فتح األندلس الى:يالمعجب في تلخيص أخبار المغرب فني5211ه/539عب ي وع م ي وما كقدوجي- 4 
ني ح:يممم ية ي الموحدين مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار القراءة وأعيان الكتابآخر عصر   

.294نيص4 و ايا ني .يني . ني . ني .سني وك ال  
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ةةةا يي يةةةةنهعبةةة وكي مك ةةة يي يه/139يعبةةة ي ومةةةؤم يمةةة ي خةةةعليبجايةةةهي و ااةةةمهي وةياةةةةيهيو مم 
رةةدين ةةسي وةةةنهنيرنةةزليبهةةايأمةةة يمقةةا يي نيع ن قةةلييمةةديمةةعيعبةة ي ومةةؤم ي وةةجيمةةا كد5512

 نيعبة وكيين هةديأمةاي5559ه/119ممااةاي ع ي اي وم ض هيع دي واي ي وجي،ايهيعرا ايةنهي
كخايأما ءي و عوهي ومم ا يه.

1 

                                                           

ني .ينيعاو ي وم ارهناالسالمي دراسات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلمسان والمغربعب ي وممي يماجياجنيي- 1 
م: دراسة في3344-3300ه/444-434الموحدون في بالد المغرب نييعة يعاب ني292 نيص2155 وجز تاني  

نيأياعمهي ك عا  ي و عوهيردي و اايخي قةرمدنيية ي و اايخنيجام هي ألميايعب ي وقا االحياة االجتماعية واالقتصادية  
.24نيص4نيينظايم مرياي 25 نيص2119و   ع ي قةرميهييةنيينهني  
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 المبحث األول: موقع بجاية االستراتيجي

إن موقععب اية ععت   ماعع  م رععي ي ععم يم ي  عععة ت ظ ععأ ي ة ععة مظفععم اقعم ععت را عع    عع  م   ععت   
يلمغ ب يل  ا ت و  يب ذلك يلم ظ ن يخم عة  موق  عة يلعذم  ممعةي ا عا  خمعةا: م  عة    ع  

ما  عت عةعم  عةظل يلاظع    ل عةعم يلاظع  يياع ل يلممو ع ت   عا ذرع  ذلعك يلاغعايام ا ولع   
 1ا ن إ     ت ويلمغ ب .

رمة ذر  يالا      ما  ت اية ت عةم يلاظع  لر  عة  ع  يع ر ظيع ت ول عة معن ي عت يل عمةل   
يال   مم م  ون وعو يال  ةم  يل ةو مع ب يلم م عم... ت واةلمعةل    ع  مظمع ت وا  عا  

 2ا  من وي م  ي  اولت.عن رل ييخ ة   ويء يلايخة ت  و يلخة ي ت يلم   مرن  ن م ا

اةإلضة ت يلم  ن ا ةء اية ت رةن    يال عةم ماي ج  عو  يلم ظعا يا يل عةة ت اياعل قو ي عة   
يلذم   مةب عةم   ح يلاظ  ا ظو  ا مةات مم ت رمة     مر عو  يلغةاعةا يلرف ةعت معن م فع  

وذلععك  يلي ععةا إضععة ت يلععم ذلععك   عع    ععل عةععم خةعع ف مظمعع  مععن يل ويمععر ويل  ععة  يل و ععتت
 3اةضل ويوا رمل عةل ت يلمخو  ممة  ي ل م  ة م  ةء مظم ة  مرِّن من ي  ةء يل ةن    .

 ةالخم ة  لموقعب يل ةمعمت يليا عا   ع  ععذي يلمرعةن رعةن و ع  لفع ور يخممعم  وعع  رو  عة   
 4 ةا  ويال مم ي  ت ما    ول. ا   ةت وعذي مة ي ة ة َمْفُة  اةل ِّ  مظم ت

 لمممةي مّرن يل ةس من يال م  ي     ة وممة  ت رل يي   ت يلم    ضة موقب اية ت ي  

 
                                                           

مكنةاأل مراصد االطالع على أسماء (ت 6331ه/ 937يلاغايام مة  يلا ن عاا يلمؤمن ان عاا يلظ )ا  -  1  
ت ع  م ان يلذ ب وآخ ونت211ت :2 ت مف2991ت مح ومب  مظما يلايةومت ا. ت اي  يلي لت لا ةنت والبقاع     
ت ا. ت يلم ري يلو    لةا ي ةا ويلاظأ    يلظ رتالحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خالل العصر الوسيط    

.44ت :4ت   ف  مةظ   ق 99 ت :1001يلو   تت يليييا ت      
.119:ت يان خةاونت يلمما  يل ةا ت 160يالا    ت يلمما  يل ةا ت : - 2  
.211ت  او يلةايءت يلمما  يل ةا ت :261 ةقوا يلظمومت يلمما  يل ةا ت : - 3  
.10مؤلر مي ولت يلمما  يل ةا ت : - 4  
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 1م ةعا عةم يال م  ةن ويال ايع.

ومن رةمعة يل عةلم ن  رذلك موق  ة يليغ ي   ي ة ة قاةت لرف   من يل ةمةء ويلم ةع ويلظ    ن  
يلععذ ن يعععةءوي  عع  يلمععع   ييولععم لةميعععة   ويل مععلت ولرعععن  2يل  اعع  وييو اععع ت خةمععت يي ال ععع  ن

اةضععل يةذا ععت موقععب اية ععت ي ععم  وي    ععة و ععةعموي مععب  ا ةا ععة  عع  م و  عععة ويياعة عععةت لا يععت 
 3   ة  ماظا مضةع  يلرف   من يل ويم     يل ةل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.40:، بجايةعة    س  ون مةلم ةنت   -1  
.114يان خةاونت مة  خ يان خةاونت : - 2  
.62ت اوم  ك  ةل   نت يلم يب يل ةا ت :96يان يلخ  بت يلمما  يل ةا ت : - 3  
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 المبحث الثاني: االستقرار السياسي

 ععت يلمعع يع يلي عع م يلظمععةام وظععاأ ذلععك ا ععا و ععة  اععةا س  ممفععل يال ععم  ي  يل  ة عع   عع    ة  
 ت ومي ععا ا ععرل  راعع  ا ععا ع ععا يلمععةح اعع ن ظّمععةا ويلم ععي 2029ه/406اععن يلم مععو   عع ت 

/ت ظ ععأ  ن ظّمععةا و  عع   مععن يلظرععة  رععة وي  ععا رون  ن يالاععايع يلظضععة م عععو 2021ه/404
معععةء يل  ععع وين وي عععم  ي ع  لرف ععع  معععن عة ظمععةا يال عععم  ي  يل  ة ععع ت   عععا  عععمح يلمعععةح اعععةل ي  

 1اةلاولت يلظمةا ت.

  ضععة ععععا  م ععة رت يلظمعععةا  ن  عع  يلظععع وب يلمعع  رة عععا اعع ن يلم عععةم ن ويلم عع ظ  ن وذلعععك   
ا ععععاب ا ععععاع  عععععن يلم   ععععت يغ ي  ععععة خةمععععت يلم ظةععععت ييولععععم يلمعععع  رة ععععا    ععععة يل ة ععععت ععععع  

 2يل ةممت.

واةإلضععععة ت يلععععم عععععذي  ععععان   ة ععععت يلععععيويج يل  ة عععع  يلمعععع  ممفةععععا  عععع  يلممععععةع   مععععب ا عععع    
عمععومم   ويلمعع  رععةن ل ععة مععقف   را عع   عع  م ععي ب ظ رععت يل يعع   اعع ن إ     ععت ويل ة ععت فعع  اية ععتت 

 ت 2029ه/406ظ أ  يا ظمةا يّوج يا   عاا يهلل من    يل ةو  خعا يلم عي اعن اعةا س ععة  
 ت وقعا  فمع ا 2014ه/462 ةس معن  عؤ ؤ  ا عا ممع   اعن يلم عي ععة  ويويج يل ةم  ان عة

 3اةلم   ت. رل عذ  يلممةع يا    ي م  ي  يلوضب

                                                           

ت عاا يلظة   عو ست114ت يان خةاونت يلمما  يل ةا ت :199:يان عذي ىت يلمما  يل ةا ت  - 1  
.641ت يل  ا عاا يل ي ي  ةل ت يلم يب يل ةا ت :144يلم يب يل ةا ت :     
ت ا. ت اي  يل  ضت يل  ا تتتاريخ البحرية االسالمية في المغرب واألندلسعاا يل ي ي  ةل ت  ظما مخمة  يل اةامت  - 2  
.100 ت :2969لا ةنت      
.199: ت يان عذي ىت يلمما  يل ةا ت114:ت 4يان ييف  ت يلمما  يل ةا ت ج - 3  
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رععذلك يعممععا ييمعع يء يلظمععةا  ن  عع    ة ععم   عةععم يلا ععةء ويلم عع  ا ويلم م عع   عع  اية ععتت   ععا   
وذلععك لرفعع   موي ععا مغةا اةلممععانت ويلة ععةا   ة ععماظ ا  عع  يل مععة   وي ععي ععمرف وي    ععة يلم ععةيا 

 1يلم ةي  ن إل  ة ويال م  ي     ة.

وال    عععم يل  ة عععت ييم  عععت يلمععع  ي م ي عععة ييمععع يءت   عععا  فععع ا امعععو   ماة ععع   عةعععم م عععةم    
  ةع عت يلميممعب وخةع  م عةا م عةعا عةعم يلم ععو  يلةرع م  ع  مخمةعر يلة عون ويل ةعو  مفعل مععة 

ن يخمععععةا لةفععععو يا وم ةومععععت   معععع2044-2061ه/442-494قععععة  اعععع  يل ةمعععع  اععععن عة ععععةس 
 ععع  يلاولعععت ويلمععع  رعععةن ععععا  ة يال ةمعععةل ععععن يلاولعععت يلظ رعععةا يال ةمعععةل ت يلمععع  اعععا ا ماععع ي 

 عرةن يلما عت وا عر   اعاؤا يلعييب ع عامة  2يلظمةا ت ومن عذ  يلفو يا يلفو   يلمع    ع ل  م ة عة
اعن يل ةمع  ظ عأ  خة وي يل ةعت و  ياوي يال ةمةل عن يلاولتت  ةعس يل ع ء قعة   اع  يلم معو 

ممرعن معن يل ضعةء عةععم يلفعو   ا ع  مععوي ن يلي عةم  ن يلعذ ن مظعةلةوي مععب يل ع ب يل ؤل عت و  عع وي 
يلةوضععم و مععاظا يل عع     عع  آم ععتت إاّل    عع  لعع    يظععوي  عع  ذلععك ظ ععأ رععةن يل معع  مععن 

 3ظة ر يلم مو  ان يل ةم .

 ععة  اولععم   يلععم مظ  عع  ييمععن يلظمععةا  ن  عع وي يةعععا ن م ععذ ق واعذلك  مرععن يل ععول  ن ييمعع يء  
ويال عععم  ي   ععع    ظعععةء يلاولعععت وظمعععم معععب ا عععل يلعععاول يال عععؤم ت وييو ا عععت ييعععل يل  عععول 

 ويلومول يلم  عةم ا يةا يلم و  ويل ق .

 

 

 
                                                           

. 119ت : يان خةاونت يلمما  يل ةا  - 1  
.104ت    ا او و اتت يلاولت يلظمةا تت :111يان خةاونت يلمما  يل ةا ت : - 2  
ت  ياح او ة ت يلم يب يل ةا ت211ع  م ان ذ بت يلم يب يل ةا ت :ت 111ت :14يل و  مت يلمما  يل ةا ت ج - 3 
    :104.   
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 المبحث الثالث: تشجيع األمراء للعلم والعلماء

ل عا عع ر ععن  معع يء اية عت م عا  ع  لة ةعع  و عةع  وم عي     لاااععةء ا  ع  ييمعن ويال ما ععةن   
ةت و ضععةر يلععم ذلععك  خععؤ  يلايععةا  ن وظععا   لة ةعع  ويلوي ععا ن عة  عع عع   ةععوس يلم  معع ن    ععة 

قاةل   عةم يل مة  ويال مةةا  من رل م ال عة    ر ةمة رة ا م يلم .  1ويل ةمةء وي 

اععععن عة ععععةس ويا عععع  يلم مععععو   رفعععع  ييمعععع يء يلظمععععةا  ن يعممةمععععة  اةلا ععععةء  رمععععة رععععةن يل ةمعععع   
ويلم عع  ات وعععذي مععة   ةعع  يل ةمعع  اععن عة ععةس ا ععامة وضععب يخم ععة   عةععم مرععةن يلا ععةء ويظضععة  

ت  ةع  م ظمع  ظ رعت يلم ع  ا عةعم 2 2061ه/460 تيل مةل ويلم  ا  ن لة  وع  ع  يلا عةء  ع
ي ب يلظ رععت يلةر  ععت ا ةمععمم   يليا ععا  يل مععو  اععل  ععمةا يلم ععةيا ويليويمععب مععن  يععل م عع

 ةمععةء معع    و   ععاون يلميععةلس يل ةم ععت لةم ععةف    ععق     ععقن يخععوي    يلي عع   ن ظ ععأ    اععون يل
اةلم ا ت ويل   وينت اةإلضة ت يلم موي ب يلم ح عةم يل ةات يلممةوق ن وعةم  يةالا يلةر   ع  

وعععععت مععععن يل ةمععععةء ويل عععع  يء رععععل  ععععن مععععن   ععععون يلم   ععععتت مّمععععة ي ععععل يل ةمعععع    ععععم ال ميم
 3ويل  ةض  ن ويلم  ا  ن يلذ ن رةن ل   او  اة ي    يل  ول اةلظ رت يل ةم ت.

م ا   يلاع  يلمةل  لممو ل   خ يلمخ و ةا و  يء يلرمب لةمرماةات وامعةت خةمعت يعذب   
يل ا ا من يل ةمةء ال  ع مة معن يي عالست وذلعك معن خعؤل يعةعةء يل ةمع  يل عرةن معن ضع  ات 

 يلخ يج واةلمةل   ةع  ذلك    قاو  يليةل ةا وي م  ة       اية ت.

ول   رن  ةب يل ة  م ظم ي  عةم يل ةات ويل ةمةء    ت ال ييم يء   ة    رعةن مع    معن     
يل ةمعةء وييااعةء مفعل يلم معو  ظ ععأ قعةل ع ع  ياعن يلخ  عب    عع   مع ح يلة عةن ويل ةع ت مةعع ح 

                                                           

.42ت :1 ت ج1022يا ت ت ا. ت اي  يل اىت يليي الحواضر واألمصار االسالمية الجزائريةمخمة  ظّ ة  ت  - 1  
.110ت يان خةاونت يلمما  يل ةا ت :111يان يلخ  بت يلمما  يل ةا ت : - 2  
  3 ت2916ت يل  رت يلو   ت لة    ويلموي بت 10ت ميةت يلف ة تت عالقلعة عاصمة بني حّماد األولي مةع ل يل  ا ت  -
مدينتي بيزو وبجاية في العصور الوسطى، مساهمةالعالقات بين ت يم ل ع  ة  ت اوم  ك  ةل   نت 11ت10:     
.16 ت :1001ت ا. ت ويي   يلف ة تت يليييا ت حاسمة في بناء االنتماء للمتوسط، بجاية: مركز اشعاع للمعرفة    
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رععةن  ممععةي اةمععةظت يلة ععةن ويل ةعع ت وقععا قععة  ييمعع يء يلظمععةا  ن  ت وظمععم ييم عع   ظعع 1يل اععة   
ام   ب يل ةمةء ويل   يء إل   ت ومعن ععؤالء يل ع  يء  عذر  يل عةع   اعو ظةع: عمع  اعن  ةةعول 

يل ي عععي  عععةف  عع  يل مععر يلفععة   مععن يل ععع ن يل ععةاس يل يعع مت وقععا    ععا لام عع  عاععا يلععذم
 وعذي م  ب م  ة  يلظمةام قم ا  لّمة رةن ام ة ت

 قةلوي  قى ع ك يلظا ب  مة يلذم      م ي  إذي اةن يلظا ب يلمويمل؟  

 ما  ا ا          ول  م م ب ما ي   مة   ا  ةعل؟ ان   ا  ظااا يلمّ   

 2ن    يلظ ة       وظل   ةر يل ةب ل س  يي ل. ان يل وى م مة مر ّ   

 عععب قعععا  قمععع ا  لام ععع  عاعععا يهلل اعععن يل ي عععي اععع  يلمةععع ح يل ا  ضعععة يل عععةع  يلرةمعععب ياعععن    
ت و يا   ضة يل ةع  يلم ة  ياعن ظمعا س يلعذم قعا  ميموععت معن يل معةاا  معر 3يلظمةام

 4.   ة يلم  آا يل م ي  ت    يلاولت يلظمةا ت

اةإلضععععة ت يلععععم  اععععو يلظ ععععن عةعععع  اععععن مظمععععا اععععن  عععع  ب يي ععععو   يي ال عععع  يلممععععو    عععع ت  
 ا اة ت ظة فة مة  خ عةت وم  عة قولع  وععو  ظعل عةعم  ةعب يل ةع   هت   ا رةن  ظو ة لغو ة911

 وياليم ةا     

 إن يل ةو  ي خة: م   ت            ؤ   يعن إاّل لب من ا  ة  

 عةرةت         ر ر  ضةع   يلذم    ة من   ا يل و  ويلفةمةء  

  ةا س م ا ومرن من يل ةس م مة ة   و   عا ا ل و  يل   م ما ة  

                                                           

.91يان يلخ  بت يلمما  يل ةا ت : - 1  
.149   ا او و اتت يليييا     يلمة  خت : - 2  

 .261ت : 2941ت ا. ت يل  رت يلو   تت يليييا ت بين الجزائر والخارج الثقافيةالروابط مظما يل مة ت  -3
  4 .22يم ل ع  ة   وعؤو  عمة  ت اية ت عةممت يلاولت يلظمةا تت : -
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وع عععةك يل ا عععا معععن يل ععع  يء ويلرمّعععةب ويل ةمعععةء يلعععذ ن قعععاموي رف ععع ي لة  عععول اةلظ رعععت يل ةم عععت   
ت مياعع   ومم عو  ت  ويياا ت    اية ت وي ة ة مفل يل   وين ويل ةع   وظمعم مفعل يلعاول يلم ع ق

 واةلة ل   ا  يظوي    ذلك ظ أ  ماح  قم  ة  ؤب يل ة  من مخمةر ييمةرن.
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 المبحث الرابع: هجرة العلماء الى بجاية

 ت م رعععيي  ي ععع ةع ة لةف ة عععت ويلظضعععة   مفةم عععة 21-22ه/6-9يعماععع ا اية عععت خعععؤل يل ععع   ن   
م ععةياعة ومخمةععر مؤ  ععةم ة يلم ة م ععت يلمعع  مخعع ج م  ععة يمععب مععن عةمععةء  ا ععةء اية ععت ويلععذ ن 

ف عععععة   اعععععةلمغ ب موي عععععاوي عة  عععععة معععععن مخمةعععععر ييمععععع ةعت   عععععذي يلوضعععععب ي عععععل م  عععععة م رعععععي 
 1يال ؤم .

رمععة  ن  عم ععت موق  ععة يلممةععمح عةععم رععل يلم ععة يا يلخة ي ععتت رععةن اي  ععة  لةمويمععل  عع   ععمم   
يلميةالا م  ة يلميةل يلف ة   ويلةر م واذلك ما   عة  ة رل مم  ف لةظضعة   ويل ي عب  ع  

 2.يلم اب امخمةر يل ةو ت  رة ا اذلك ق ب لرف   من يلاةاين

اةإلضععة ت يلععم  ن يلميععة   رة ععا مععن يل ويمععل يلمعع   اا يلععم م ععو  يلظ ععة  يلةر  ععت ويلف ة  ععت    
   اية تت ظ أ رةن  م  ا ة م ةر ن لمية   يل ق   ويلذعب ا ن اعؤا يل عواين وي      عةت و ع  
ة فل عذ  يلظ رت ي م ل إل  عة معب يل وي عل يلمية  عت ييااعةء ويل ع  يء ويلة  عةء يلمعو  تت وععذي مع

 ؤرا  يلار م ا ول   وعع  يل عو  م معا يلميعة  ت وا عة مظعل يل ظعةل معن يلظيعةي وممع  ويل عة  
 3و ةا  اؤا يلمغ ب... .

  ضععة مو  عععة  عةععم  عع   مويمععؤا مم وعععت رف عع   م ععةعا عةععم يظععايأ مرةمععل يقممععةام   
 عت  يةعب إل  عة اةال   مة ا   ة م ميةم ة يلمخمةةت  ةإلا   ع  ذرع    ن ايةايخة  لةاولت وع  مم

ت واةضل عذي يل خعةء  معاح يلظّمعةا  ن   ممعون 4من  قةل م ة يلي ا يلاةلغ يليوا  ويل   ين... 
اةلظ ة  يل ةم ت ظمم مماح ظةض   يلاولت ال مخمةر ععن يلظويضع  يل ةم عت ييخع ى يلم ع و   

ويل ةمععةء   عع  اععؤا يلمغعع ب وذلععك ي عع  مععن اعع ن عععؤالء يلميععة  رععةن مععن ا عع    يل عع  يء ويلرمععةب
                                                           

ت ميةت.دور بجاية الحضاريت مولوا قة    ة ا اة ة  ت 241مظما يل مة ت يل ويا  يلف ة  ت ا ن يليييا  ويلخة جت : -  1  
.14 ت :2949ت ويي   يلف ة ت ويل  ةظتت يليييا ت 49يلف ة تت ع      
  2 .111يان خةاونت يلمما  يل ةا ت : -
.46ت او ةا  يل ةع ت يلم يب يل ةا ت :120:يلار مت يلمما  يل ةا ت  - 3  
160يالا    ت يلمما  يل ةا ت : - 4  
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رعع    عععرة  ة وظ ععن م عععةمةم   لةوي ععا ن عةععع   ت اةضعععل   ولر عع ت1يلععذ ن يةؤوععععة ا ععار يلميعععة  
ي ععم  وي  عع  اية ععت ومععةا وي ممة  ععت    عع م   يل ةم ععت يلمعع  ل اععا او ي  عةمععة   عع  م ععو   يلظ ععة  

 2من ل  م ري    يلاولت. يلةر  ت ويل ةم ت ظ أ  ماح من عؤالء

ال من  عل يل  ع وين وذلعك ا عاب عمة عةا يلمخ  عب يلمع  قعة  رمة قما ما  ت اية ت عاا عة  
ا ة يل ؤل ون    يل   وين ورةن من ا ن عؤالء يلم ةي  ن  يعةل يل ةع  يلعذ ن   ع موي رف ع ي   ع  

ت ظمععم  مععاظا رمععة ذرعع  ياععن خةععاون م مععاي  لة ةمععةء 3يياعععة  يلظ ععة  يلف ة  ععت ل ععذ  يلما  ععت
ت ويلاةععاين يلا  ععا ت ورععذلك   اععةب يلمعع ةاب ل ةععة    ععوي  يلععذ ن  ظةععوي إل  ععة مععن يلفغععو  يل ة عع 

يلم ععععة ر ويلميععععة   ويلمعععع ةاب ا ععععةت ومععععن ا عععع    ياععععن يلةرععععة  يل   وي عععع  و  عععع ع  مععععن يل عععع  يء 
 4ويل ةمةء.

وع عععةك   ضعععة يي ال ععع  ن يلعععذ ن و عععاوي يلعععم اية عععت اظفعععة ععععن يال عععم  ي  وييمعععنت وقعععا مة عععم   
 عة ععت يلوي عع ت مععن  عع ر  ععرةن اية ععت يلععذ ن ع  ععوي اظععس يلم ععةي  ن يي ال عع  ن يلم ظ ععب ويل

يلض ة ت ويلر  ت و مف عن عذي يظمرةك وممةيج ا ن  رةن اية ت وضع و   ت  عقاى يلعم يلماعةال 
يلم     وي م ة  ييممعةع  ويقممعةام وعةمع  ا  ع  م عة     وم عةعي   يلم ةم عتت م عةعم ن 

رعةن معن اع ن ععؤالء يلم عةي  ن يي ال ع  ن    مو  ب  ق ت يل ة  ااية ت    مخمةر يلم عةا ن و 
 5و   ع . يان ظما س يلم ة ت يان فة  ويان يل  ةع

                                                           

.114عاا يهلل    يل ةمة  ت يلم يب يل ةا ت : - 1  
م  و يا ويي   يل ؤون  ت29ت ميةت ييمةلتت ععباقرة من رجالنا تزهى بهم عواصمنا الصنهاجية ظما ظّمة  ت  - 2 
.  46ت :1 ت مف1022يلا   ت وييوقةرت مةم ةن عةممت يلف ة ت يال ؤم تت     
تحّماد في القرنين بجاية عاصمة الدولة الحمادية: المآثر التعليمية لقلعة بني يم ل ع  ة  ت عؤو  عمة  ت  - 3 
.1 ت :1001ت ويي   يلف ة تت يليييا ت بجاية: مركز اشعاع للمعرفة م11و11      
.294ت  ياح او ة ت يلم يب يل ةا ت :111يان خةاونت يلمما  يل ةا ت : - 4  
. 24ت ان يّاة  ل  ةتت يلم يب يل ةا ت :14مولوا قة    ة ا اة ة  ت يلم يب يل ةا ت : - 5  
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ع ةك من عةمةء اية ت معن ي مظعل يلعم يلم ع    ةك يلوي ا ن عةم اية ت    ت ال  ة   رن ع  
  ات    يلمي ا معن يل ةعو  ورعةن يلظعف يلمظع ك ييول ل عذ  يلظ رعت يلم  ة عت  ع  يلم ع   يلعذم 

 1  ما  اةل  ات لةمغة ات ق ب يةذب لةظ رت يل ةم ت.

يلظ    ععت لالقععؤع يل ةمعع  ويلف ععة    ويلظععا يلةةمععل   رة ععا يلااي ععت 21ه/6و عع  ااي ععت يل عع ن  
 2ا ن م ظةم ن لظ رت عةمةء يلمغ ب يال ؤم .

ومن ا ن يلم ة   يلم  ق ت يلم  ي مظل إل  ة عةمعةء يلمغع ب امعةت عةمعت ويلايعةا  ن امعةت   
خةمععت  ععذر  م  ععة يل ععةع  ت اغععايات يلظيععةي وام عع  عععذ  ييخ عع   موي ععا عة  ععة عععاا را عع  مععن 

ء ي ععم وم   ع ةءيم ععة يلف ة  ععت   ععةعموي اععةخمؤر  خععا   ومخممععةم   يلا   ععت ويياا عععت عةمععة
ويل ةم ت    مةي    ةقةم   ا ة مة ر ن اممةا من ف ة م    م    من ي مو ن ام   و   ععة 

مةمعععة  اق عععس وم عععةعف  معععن يلم عععة   ييخععع ىت ومععع    معععن ي مظعععل يلعععم اعععؤا  ظعععةمؤ  يياي  عةم عععة
 3لك  ماظوي   ة  ون يخوي    يلم ة قت.عةم ت يا ا  واذ

وا ععذي   ععول  ن يلم ععةي  ن يلوي ععا ن عةععم اية ععت امخمةععر موي ععةم   ومخممععةم    فعع وي  عع    
يل  ضععت يل ةم ععت ااية ععتت رمععة مععقف وي ا ةمةا ععة ويرم ععاوي م ععة ر وم ععةعف يا ععا  اةإلضععة ت يلععم 

 مقف ع  ا وياا  رةن اية ت.

                                                           

. 16ع  ة  ت اوم  ك  ةل   نت يل ؤقةا ا ن ما  م  ا ي واية تت :يم ل  - 1  
.49ت :1مخمة  ظ ة  ت يلظويض  وييممة  يال ؤم ت يليييا  تت ج - 2  
ت  ظما ظّمة  ت يلم يب يل ةا ت 41ت مخمة  ظ ة  ت يلم يأ يليييا مت :120يلار مت يلمما  يل ةا ت : - 3  
  .2949ت مب  مظما ل  و   يلم ومت ا. ت اي  او ؤمتت مو ست المعلمينآداب ت مظما ان  ظ ونت 44:   
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لقد حث الدين االسالمي الحنيف على العلم والتعلم وكانت كلمة أقرأ أول الكلمات التي نزلل   
ززم  رْ ذ، و 1بهززا القززرلن الكززريم ززْسززاالنب  قْ لْزز، خْ قْ لْززي خْ الززذ   لْ ب ززلززل لقولززا تعززالىَ اقبززْرأب ب اسب ، ق  لْززعْ  نب ان م 

 2َ.مب علْ يْ  مب ا لْ مْ  انْ سْ االنب  ّلمْ ، عْ م  لْ بالقْ  ّلمْ ي عْ ، الذ  مب رْ كب الْ  لْ ب  ورْ أ ب رْ اقب 

اهلل تعالى لإلنسان بالعلم الذي يكون تزار  يزي الذهزان وتزار  يزي  على تكريم وهذه اآلية دليل  
ونَ ، وقززال  زز  ر  اللسززان وتززار  يكززون يززي الكتابززة بالبيززان، كمززا قززال تعززالىَ ْحززْدْث والْقلْززم  وْمززا ْيسب

قزززال للقلزززم  أكتززز  مزززا  اهلل القلزززم والحزززوت،إن أول مزززا خلزززق رسزززول اهلل ىزززّلى اهلل عليزززا وسزززّلمَ 
 3أكت ؟ قال كل شيء كائن يوم القيامةَ يالنون  الحوت.

يضزة علزى علم ولو بالىين، يإن  ل  العلم ير وعن أنس بن مالل قال رسول اهلل َ أ لبوا ال  
كززل مسزززلمَ، ومنزززا حززر  المسزززلمون علزززى الزززتعلم ونشززر العلزززم، ولتحقيزززق هززذا البزززد مزززن تزززويير 

أمززززاكن التززززدريس كالمسززززاكد التززززي تهززززيء الكززززو لززززذلل كالمدرسززززين، والكتزززز  وكززززذلل  الوسززززائل
، ومززن بزين المراكززل والحواضززر 4والكتاتيز  واللوايززا والمكتبززات التزي يقززم ييهززا إلقزاء دروس العلززم

العلمية يي العالم االسزالمي التزي اهتمتزا بهزذه المتسسزات التعليميزة نزذكر مزنهم حاضزر  بكايزة 
التي كانت تتوير على عدم متسسات تعليمية كالكتاتي  والمساكد واللوايزا  يي عهد الحماديين

والمكتبات، وقد كانت المساكد تلع  دورًا تعليميا كبيرًا ارتقى يي البنزاء يىزار بمبابزة متسسزة 

                                                           
، إشراف  م(11-11ه/6-5القرند على بجاية في المجال العلمي واالجتماعي تأثير قلعة بني حّماكلول ىالح،  - 1

م، 5102محمد بوركبة، مذكر  ماكستير، قسم الحضار  االسالمية، كلية العلوم االنسانية والحضار  االسالمية، وهران، 
 25 . 

 (2-0سور  العلق، اآلية) - 2
-547،  4م، ج5100، د. ، دار الحديث، مىر، تفسير القرآن العظيمم(، 0731ه/777الحايظ ابن كبير)ت  - 3

 .017،  5الحايظ ابن كبير، المىدر السابق، ج(، 0، سور  القلم، اآلية)543
، دار 7،  الّّللئي المصنوعة في األحاديث الموضوعةم(، 0257ه/100السيو ي كالل الدين عبد الرحمن )ت  - 4

، كلول ىالح، المركع 041ولخرون، المركع السابق،  ، عيسى بن الذي  017،  0م، ج0130المعرية، لبنان، 
 .25السابق،  
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، ولعزل أشزهر متسسزة تعليميزة يزي ذلزل الوقزت الكزامع العظزم 1للتعليم البانوي والتعلزيم العزالي
 2ور قر  قىر بكاية الحمادية.الذي بناه المنى

باإلضزاية الززى وكززود نززوت مززن التعلززيم الكززامعي وخيززر دليززل علززى ذلززل أنشززاء الميززر الناىززر   
 ال ، كما كانت تزدرس ييزا  7111بن علناس لمعهد َسيدي التواتيَ الذي كان يحتوي على 

الكامعززة محاضززر  ، وخززالل مززتتمر ألقززت تلميززذ  مززن هززذه 3كززل المززواد الةكريززة والعلميززة والدبيززة
أيززام حززول بزززرو الشززمس أمززام مكموعزززة مززن العلمززاء الكانزز ، وهزززذا دليززل ب نززا كزززان  7دامززت 

 4مسموح للةتيات بالدراسة وتقديم أ روحات باسم الكامعة.

 بين هذه المتسسات نذكر ومن   

 المساجدالمبحث األول:    

يعتبزززر المسززززكد مززززن أقزززدم البنيززززة التززززي اهزززتم بهززززا المسززززلمون لمكانتزززا الخاىززززة يززززي الحيززززا     
، وهززو كززذلل 5يززة والسياسززية واالكتماعيززة، والمسززكد يززي أىززل الكلمززة  موضززع السززكودالتعليم

 نب ْمز اهلل   دْ اك  ْسزمْ  ر  م زعب ا يْ ْمزن  ، حيزث قزال اهلل تعزالىَ إ  6مكان التعبد، وهزو مكزان خزا  بالمسزلمين

                                                           
، 045م،  5117، د. ، الكلائر عاىمة البقاية العربية، األدب في عصر دولة بني حمادأحمد بن محمد أبو رلاق،  -1

لحياة مدينة بجاية  الناصرية: في ا، محمد الشريف سيدي موسى، 041عيسى بن الذي  ولخرون، المركع السابق،  
 .37-35م،  5100، تق  المين بلغيث، د. ، دار كرم اهلل، الكلائر، االجتماعية والفكرية

-11الحياة الثقافية بالجزائر: جوانب من الحياة الثقافية بالجزائر في العهد العثماني من القرنالمهدي بوعبدلي،  -2
 .51م،  5107دار المعرية الدولية، الكلائر، ، ه11

 .057ئر والخاج، المركع السابق،  محمد  مار، الرواب  بين الكلا  -3
 .527عبد الحليم عويس، المركع السابق،   -4
، د. ، مكتبة الخاركي، الحضارة االسّلمية في المغرب واألندلس: عصر المرابطين والموحدينحسين علي حسين،  -5

 .141م،  0135لبنان، ، دار المشرقة، 7،  المنجد االبجدي، مكهول، 715م،  0131
، الشركة التونسية للتوليع، 0ق  المسعدي،  ت، القاموس الجديد للطّلب: معجم عربي ألفبائيعلي بن هادية ولخرون،  -6

، دار الرات  الكامعية، لبنان، 0،  عربي، عربي(اآلداء القاموس العربي الشامل)، مكهول، 0157م،  0171تونس، 
 .271م،  0117
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زنب و اهلل   ب   نْ لمْ  لئزْل أنب يك ون زوا م  ْش إ اّل اهلل ْيْعْسزى ْأوب ْكاْ  ولم يخب اْلْ  ولْتى الل  ر وأْقاْم الى  م  اآلخ  الْيوب
ينَ ، وقززال رسزول اهلل ىززلى اهلل عليزا وسززلمَ إذا رأيززتم الركزل يعتززاد المسزكد ياشززهدوا لززا 1الم هبتْزد 
ززا اهلل2باإليمززانَ ، 3، ب نززي اهلل لززا مبلززا يززي الكنززةَ، وقولززا أيضززاَ مززن بنززي مسززكدًا، يبتغززي بززا وكب

وكانت تقام ييا حلقات العلم منذ عهد الرسول، وظلت تعقد هذه الحلقات لتزدريس تعزاليم الزدين 
االسززالمي وتةسززيره وشززرحا وتوضززيأ أسسززا وأحكامززا، ي ىززبأ المسززكد مكززان لداء الةريضززة 

 4والتةقا يي الدين، كما كان مقر للقضاء وبيت مال المسلمين.

ابززن خلززدونَ اعلززم أن اهلل سززبحانا وتعززالى يضززل مززن الر  بقاعززا اختىززها بشززريةا قززال و   
زززل ا وكعلهزززا مزززوا ن لعبادتزززا يضزززاعف ييهزززا البزززوا  وينمزززي بهزززا، وأخبرنزززا بزززذلل  علزززى ْألبس زززن ر س 

وأنبيائززا ل ةززًا بعبززاده وتسززهياًل ل  ززرق السززعاد  لهززم، وكانززت المسززاكد البالبززة هززي أيضززل بقززات 
، ونظززرًا لهززذه الهميززة 5ي الىززحيحين وهززي مكززة والمدينززة وبيززت القززدسالر  حسززبما ببززت يزز

سعى الخلةاء والسال ين الى تشيد المساكد واالعتناء بها يي مختلف أنحاء العالم االسزالمي، 
وهززذا مززا نكززده لززد  الدولززة الحماديززة سززواء يززي القلعززة او بعززد انتقالهززا الززى بكايززة، التززي اعتنززت 

بزل السزال ين والمزراء كالكزامع العظزم الزذي بنزاه المنىزور بزن بتشييد المساكد خاىة مزن ق
 6الناىر بن علناس قر  قىر اللتلت .

                                                           
 (.03سور  التوبة، اآلية) -1
 .457،  5الحايظ ابن كبير، المىدر السابق، ج -2
، 0، ج0115، د. ، دار الهد ، الكلائر، صحيح البخاريالبخاري أبي عبد اهلل محمد بن اسماعيل البخاري الكعةي،  -3

 075-077. 
، 0،  االسّلمي دراسة تاريخية وأثريةتاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حّماد في العصر ىالأ يوسف بن قرية،  -4

 .055م،  5111، رمنشورات الحضار ، الكلائ
 .5  ،0ج م،0114، دار القلم، لبنان، 2ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،   -5
، محمد الشريف 57م،  0173، د. ، المكلس الو ني للبقاية والةنون واآلدا ، الكويت، المساجدحسين متنس،  -6

م، 5107، عالم المعرية، الكلائر، 0، عبد الرحمن دوي ، تاريخ المدن،  017المركع السابق،  سيدي موسى، 
 205. 
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وكانزززت هزززذه المسزززاكد تعزززدو واحزززد  مزززن أهزززم المتسسزززات التعليميزززة يزززي االسزززالم، وذلزززل بعزززد   
يي الكتاتي  حيث ت ْلق ن الناشئة حةظ القزرلن الكزريم وبعز   1االنتهاء من مرحلة التعليم الولى

، بززم تتكززا الززى حلقززات المسززاكد 2متززون الحززديث، وتتعززرف علززى مبززادو العربيززة وبعزز  العلززوم
التززي يززتم ييهززا إلقززاء الززدروس مززن قبززل الشززيوو يززي عززد  مواضززيع ويززي مقززدمتها التةسززير وروايززة 

الشززريعة وتززاريخ الرسززول ىززّلى اهلل عليززا وسززّلم  الحززديث النبززوي والةقززا ومززا يىززور مززن تعززاليم
  3والخلةاء الراشدين، وكانت المساكد تنقسم الى قسمين سواء يي بكاية أو غيرها من البالد

 4المساكد العامة  وهي المساكد غير تابعة للدولة ويتم بناتها من  رف االهلي والبرياء. -

هزززا مزززن  زززرف الدولزززة أو السزززال ين مبزززل المسزززاكد الخاىزززة  وهزززي المسزززاكد التزززي يزززتم بنات  -
الكامع العظم الموكود يي مدينة بكاية الذي بناه المنىور وي لق عليا المسزكد المنىزوري 

 5وهو قر  قىر اللتلت .

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .041عيسى بن الذي  ولخرون، المركع السابق،   -1
 .27ىالأ يوسف بن قرية، المركع السابق،   -2
الجزائر، المغرب تاريخ األدب العربي: عصر الدول واالمارات، ، شوقي ضيف، 23كلول ىالح، المركع السابق،   -3

 .71،  س ، دار المعارف، القاهر ، د,0،  األقصى، موريطانيا، السودان
 .013محمد الشريف سيد موسى، المركع السابق،   -4
 .205، عبد الرحمن دوي ، تاريخ المدن،  51المهدي بوعبدلي، المركع السابق،   -5



 الفصل الثاني: التعليم ومؤسساته في بجاية
 

46 
 

 المبحث الثاني: الكتاتيب

سززاهمت يززي نشززر العلززوم ، وقززد تعززد الكتاتيزز  مززن أقززدم وأهززم الوسززائ  البقاييززة بعززد المسززكد   
اإلسزززالمية والكتاتيززز   وهزززي كمزززع ك تّزززا  لةزززظ مشزززتق مزززن التكتيززز  وتعلزززيم الكتابزززة،  والمعزززارف

والك تّززا   هززو مدرسززة ىززغير  للتعلززيم وأغلزز  الظززن أنززا نظززرًا لوسززاو ال ةززال وضوضززائهم تززم 
أنشزززائا مزززن أكزززل االحتةزززاظ بنقزززاو  المسزززكد و هارتزززا، وحتزززى يزززتمكن المىزززلون مزززن الخشزززوت 

البزززاني تنشزززئة أولئزززل الىزززبيان تنشزززئة دينيزززة قويزززة علزززى  ريزززق الم لزززو  يزززي العبزززاد  والهزززدف 
البرنامج الدراسي الذي يقدم ييها، والقائم على اقرائهم لكتا  اهلل وتحةيظهم اياه سواء كان ك زاًل 

 1ضرور  االلمام بقواعد الكتابة والقراء  وبع  المبادو الدينية. أو كلءًا منا، باإلضاية الى

وكانززت بكايززة الحّماديززة كغيرهززا مززن مراكززل اإلشززعات العلمززي بالعززالم االسززالمي، تلخززر بمبززل   
 2هذه المتسسات التعليمية، التي كانت تمبل أول مرحلة يي التعليم.

وكززززان الىززززبيان يبززززدأون بززززالقراء  والكتابززززة بززززم يتعلمززززون شززززيئًا مززززن العربيززززة والد ، وبعزززز    
ينبغززي أن يتعلمززوه مزن يززرو  اإلسززالم وتعاليمزا، وأخززذت هززذه الحاديزث النبويززة وتعززريةهم بمزا 

المعززارف تتسززع بمززرور الززلمن يشززملت مبززادو الحسززا  وسززير  الرسززول ىززّلى اهلل عليززا وسززّلم 
  3.والخلةاء الراشدين وغيره من مبادو العلوم

 

 

                                                           
، مكلة الةقا والقانون، قسم التاريخ، كامعة تلمسان مركز اشعاع حضاري في المغرب األوسطالكياللي شقرون،  -1

، محمد الشريف سيدي موسى، 453، اآلداء القاموس العربي، المركع السابق،  5الكياللي اليابس، سيدي بلعباس،  
 .73، شوقي ضيف، المركع السابق،  012المركع السابق،  

 .051،  4م، ج5107، د. ، دار الهد ، الكلائر، تاريخ الجزائر الوسيطحّساني مختار،  -2
، شوقي ضيف، المركع 21، كلول ىالح، المركع السابق،  35محمد الشريف سيدي موسى، المركع السابق،   -3

 .73السابق،  
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وتنتهزززي هزززذه المرحلزززة مزززن التعلزززيم عزززاد  بخزززتم القزززرلن الكزززريم أو كزززلء منزززا، وبامتحزززان ىزززغير 
للتالميذ لتبزدأ مرحلزة أخزر  وتكزون بالمسزكد، وأّمزا يتزرات الدراسزة بالكتاتيز  يهزي مقسزمة علزى 
النحزو التزالي  مزن الىزباح الزى الضزحى مخىىزة للقزرلن الكزريم، ومزن الضزحى الزى مزا قبلززا 

   1الظهر الى الكتابة وتعلم الخ ، وبعد العىر مخىىة للعلوم الخر .

 

 

 

 

 

  

                                                           
ماكستير يي تاريخ المغر  االسالمي ، مذكر  ه(7-6تاريخية وحضارية بين القرنين) بجاية دراسةأمينة بودشيش،  -1

، 57،  5113-5117يي العىر الوسي ، إشراف  عبدلي لخضر، قسم التاريخ،  كامعة أبي بكر بالقايد تلمسان، 
 .051حساني مختار، المركع السابق،  
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 المبحث الرابع: الزوايا

، 1وهززي يززي الىززل الرب ززة كمززع ربززا  وكززان ي لززق يززي ىززدر اإلسززالم علززى ربززا  الخيززل  
ززل  ت ربْهب ززوْن ب ززا   ززنب ر ْبززا   الْخيب وم  ززنب ق ززوي    ززْتْ عبت م م  ززد وا ْله ززمب ْمززا اسب وذلززل مسززتمدًا مززن قولززا تعززالىَ وْأع 

. ك مَب  2ْعد وا  اهلل  وْعد و 

ا المت وعززون لمززد  يعينوهززا وذلززل لحراسززة البغززور، ومززع والربززا  هززو لاويززة أو بكنززة يززراب  بهزز  
اكتظزت تلزل الربا زات بالنخبزة مزن أبنزاء المسزلمين يلزم تعزد مهمتهزا تقتىزر علزى مرور اللمن 

العبزززاد  والكهزززاد بزززل أىزززبحت متسسزززة تعليميزززة يقىزززدها العلمزززاء للتزززدريس بهزززا وتززز ليف الكتززز  
 3والنسخ.

ويززة وهززي مشززتقة مززن الةعززل انززلو  ، وسززميت كززذلل وعريززت كززذلل باسززم اللوايززا ومةردهززا اللا  
ختززاروا االنززلواء واالبتعززاد عززن لن الززذين يكززروا يززي بناءهززا هززم المتىززوية والمراب ززون الززذين ا

 4.خ  للتةرغ للعبار  والذكرىال

 

 

 

                                                           
الملل ، د. ، مكتبة م(1101-م816ه/484-111الحياة العلمية في صقلية)علي بن محمد بن سعيد اللهراني،  - 1

 .552م،  0115يهد الو نية، مكة المكرمة، 
 (.51سور  النةال، اآلية) - 2
 ه،11-8الحركة العلمية في إقليم التوات خّلل القرون ، سالمي لين ، 50-51كلول ىالح، المركع السابق،  - 3

ي بكر بالقايد تلمسان، إشراف  مبخوت بودواية، مذكر  ماكستير يي تاريخ المغر  االسالمي، قسم التاريخ، كامعة أب
 .54م،  5100-5105

، أمينة 731،  7-5م، ج5113، دار البحاث، الكلائر، 0، تع  خالد رشيد القاضي،  لسان العربابن المنظور،  - 4
 .55بودشيش، المركع السابق،  
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وتتز لف مزن عزد  غزرف غريزة  وأ لقوا هذا اللةظ علزى  ائةزة مزن البنيزة ذات ال زابع الزديني  
أخر  لتالو  القرلن وتعليما خاىة تعليم الىبيان، كما نكزد مكتبزة بزم حكزر  للىال  وحكرات 

 1مخىىة لضيوف اللاوية وللحكاج المسايرين وكذلل لل لبة.

 ايً وقد انتشرت يي الدولة الحمادية سواًء يي القلعة أو بكاية، حيث كانت تتدي دورًا تعليم  
 2رلن.هامة منها العلوم الدينية وتحةيظ الق

                                                           
 .57-55 ، أمينة بودشيش، المركع السابق، 555علي بن محمد بن سعيد اللهراني، المركع السابق،   - 1
 .52سالمي لين ، المركع السابق،   - 2
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 المبحث الرابع: المكتبات

 1المكتبات هي كمع مكات  هي المكان الذي تحةظ ييا الكت  أو تعر  للبيع.  

أنشزز ت المكتبززات يززي االسززالم مززع نشزز   المسززاكد وانتشززرت يززي الكوامززع والمززدارس واللوايززا   
ومّمززززا يززززدل علززززى اهتمززززام المسززززلمين بالكتزززز  والتزززز ليف هززززو  ،2وكانززززت مركعززززًا لل لبززززة والعلمززززاء

شييدهم للمكتبات ويق  زرال خزا  وبنزاء معزين وقزد سزاهمت يزي تربيزة النشزا وتعلزيم الكبزار ت
، وأول مكتبة يي االسزالم هزي مكتبزة الرسزول ىزّلى اهلل عليزا وسزلم وقزد كانزت 3على حد سواء

تكمززززع مززززا يدونززززا ك ت ززززا   الززززوحي مززززن تنليززززل العليززززل الكززززريم مززززن ىززززحف القززززرلن واالحتةززززاظ 
والوبززائق، ومززع اتسززات الدولززة االسززالمية لادت العنايززة بالمكتبززات خاىززة بالمعاهززدات والرسززائل 

 4يي عهد الدولة الحمادية سواء بالقلعة أو بكاية.

قبل المراء الذين كانت مكتبزاتهم عبزار  عزن منتزديات لءدبزاء والشزعراء  شهدت اهتمامًا منو   
 5والعلماء وكعلوها حلقات للمناظرات والعلوم المختلةة.

كانت المكتبات تحتوي على المخ و ات وكت  وعلوم العىر من نقلية وعقلية مبزل كتز  و   
 6التاريخ والد  والتراكم والسير وغيرها من الكت .

 

 
                                                           

، 221-223، اآلداء القاموس العربي الشامل، المركع السابق،  114المنكد البكدي، المركع السابق،   - 1
 .0053القاموس الكديد لل ال ، المركع السابق،  

 .31شوقي ضيف، المركع السابق،   - 2
 .050محمد الشريف سيدي موسى، المركع السابق،   - 3
 .31، شوقي ضيف، المركع السابق،  55كلول ىالح، المركع السابق،   - 4
ه/ 5الحياة العلمية في إفريقية" المغرب األدنى" منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن أحمد حوالة،  بن يوسف - 5
 .545،  0م، ج5111المكرمة،  يهد الو نية، مكة، مكتبة الملل 0،  ه(01/451)

 .545المركع نةسا،   - 6
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وهنززال نززوعين مززن المكتبززات  المكتبززات العامززة وهززي المكتبززات التززي يمكززن للكميززع االسززتةاد    
الرئيسززي لهززا، أّمززا المكتبززات الخاىززة  وكانززت الدولززة أو السززال ين يززي ذلززل الوقززت هززم الممززول

يقد سميت بهذا االسم لنها تخ  يئة معينة من المكتمزع أشز وها لةائزدتهم الخاىزة وبز موالهم 
 1مبل المكتبات السرية أو العائلية.

  

                                                           
، 007م،  5100، دار الم مون، عّمان، 5،  مدخل الى علم المكتباتسعود عبد الكبار، أحمد حماد ولخرون،  - 1

، سعود عبد الكبار، أحمد حماد 545، يوسف بن أحمد حوالة، المركع السابق،  57كلول ىالح، المركع السابق،  
 . 007المركع السابق،  ولخرون، 
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 المبحث الخامس: طرق ومناهج التعليم

يي مناهج و زرق  كانت حاضر  بكاية الحمادية ال تختلف عن باقي أق ار العالم االسالمي  
التززدريس، يقززد كانززت المرحلززة الولززى بهززا تكززون يززي الكتاتيزز  وهززي بمبابززة المدرسززة االبتدائيززة 
يتعّلم ييها ال ةال القراء  والكتابة ويرتلزون السزور بىزوت واحزد، وكزل كماعزة تقزرأ مزن القزرلن 

  يزي المىزحف أو الكريم كلء يختلف عّما تقرأه كماعة أخزر  ويزتم تلقزين ال ةزال إّمزا بزالقراء
، إضاية الى بعز  العلزوم يزي اللغزة واآلدا  والحسزا  والحاديزث النبويزة 1عن  ريق اللواح

وغيرهزززا، وغالبزززا مزززا يلتةزززون يزززي حلقزززة حزززول معلمهزززم، وكزززان المعلزززم يبزززدأ بالبسزززملة والحمزززد لزززا 
 2.والىال  والسالم على الرسول، ومتى ير غ من درسا ختما بالةاتحة

ززر كززل تلميززذ لوحززة ىززغير  مززن الخشزز  وقلمززًا يكززون مززن كززان المعلززم يحززر    ض    علززى أن ي حب
ززيززإذا تعلززم درسززا وحةظززا  القىزز  أو ريشززة اإلول والحبززر للكتابززة، ل اللوحززة ليكتزز  الززدرس غسب

 3الكديد، وخالل الع لة السبوعية يتمرن التالميذ على الكتابة.

وح مززع شززيء مززن النقززاش والتحليززل و ريقززة التعلززيم كانززت تعتمززد علززى اإلمززالء واإللقززاء والشززر   
وتنتهي هزذه المرحلزة عزاد  بخزتم القزرلن الكزريم أو كزلء منزا بامتحزان ىزغير لتبزدأ مرحلزة بانيزة 

، وهزي بمبابزة 4لمن يسعةا الحظ و تسزمأ لزا الظزروف لمتابعزة الدراسزة باالنتقزال الزى المسزاكد
بززززر تركيززززل مززززن خززززالل حلقززززات التعلززززيم العززززالي يززززالمتعلم ييهززززا يتلقززززى تعليمززززًا أوسززززعًا وأشززززمل وأك

المساكد وما ي لبق ي ييها الشيوو من الدروس يي شروح القرلن وتةاسيره وقراءتزا وكزذلل الحزديث 
                                                           

، مختار حّساني، 5، الكياللي شقرون، المركع السابق،  43محمد الشريف سيدي موسى، المركع السابق،   - 1
 .051تاريخ الكلائر الوسي ،  

، دار 5،  التربية والتعليم في االسّلم، أحمد يتاد الهواني، 557يوسف بن أحمد حوالة، المركع السابق،   - 2
 .25م،  0172مىر،  المعارف،

الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في ، سعد عبد اهلل البشري، 25أحمد يتاد الهواني، المركع نةسا،   - 3
، إشراف  أحمد السيد دراج، مذكر  دكتوراه يي التاريخ االسالمي، قسم التاريخ م1105-1111ه/488-411األندلس 

 .540م،  0135االسالمية، كامعة أم القر ، مكة المكرمة، االسالمي، كلية الشريعة والدراسات 
 .71-73شوقي ضيف، المركع السابق،   - 4
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وتخضززع مواقيززت الدراسززة يززي تحديززدها ، 1وم الززدين واللغززةواآلراء الةقهيززة ومززا الززى ذلززل مززن علزز
أو بعزززدها، والمزززر لمزززرين أولهمزززا مواقيزززت الىزززال  وكانزززت عزززاد  إلقزززاء الزززدروس قبزززل الىزززال  

قزدم يزي حلقزات الباني االمتبال لرغبة الشيخ أو الستاذ يي تحديد ميعاد محاضرتا أو درسا وت  
، وأيضا الحلقات الخاىة وهي التي يعقدها الشيوو ل البهم الزذين 2عامة مةتوحة لعامة الناس

 يترددون عليهم عاد  يي التعليم المسكدي.

تعلم ييها يقوم بالرحلة واالنتقال من مكان الى مكان لخزر بغزر  أّما يي المرحلة البالبة يالم  
 3التخى  يي علم من العلوم ويتعمق أكبر يي العلوم الدينية والعقلية.

وىززةو  القززول أن التعلززيم يززي الناىززرية ظززل قائمززًا يززي متسسززاتا ومشززاركًا يززي ىززنع المشززهد   
 كائي يي العهد الحّمادي.البقايي، يالتعليم ىور  حية على مد  تحضر المكتمع الب

                                                           
، تر  أحمد ال اهر مكي، د. ، دار التربية االسّلمية في األندلس: أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربيةخوليان ريبيرا،  -1

 .072المعارف، مىر، د.س،  
 .27مدينتي المسيلة وقلعة بني حّماد،   ىالأ يوسف بن قرية، تاريخ -2
 .23كلول ىالح، المركع السابق،   -3
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 المبحث األول: العلوم النقلية

ال ي في ددد  الع لددد الي يعيددد العلدد ا العيةيددد ارع دديتا بأيددتا أمغردديت ال  ددت  ا  ددلقددع فت دد    
ه أبثدت  دي الدعيال ا  دال ي ،  يقد   ،  ذلك ألجد  التقق دخيصد، ييث ا ت  ا أهي ا ت ي ي أيترا

لهددي ىلددخ الخأددت فددال ال ا دد  ال  ددةعك ب: "العلدد ا ال ةرلددد ال خلددع ال فددال العلدد ا الةقليددد أمةهددياأدد
، ألال الجريصددي  ىليدديا القددت    ددال   دديصلهي أيألصدد      جددي   يهددي للعقدد  ى   ددي  الشددتفي،

يتدددديا ىلددددخ اجليدددديا أ جدددده الييعثددددد ال تعيغأددددد   تةددددعتا تيدددد  الةقدددد  البلددددي أ جددددتع   ددددعه  ت
د ...  دي يتعلدا أدذلك ... أص   ذه العل ا الةقليد بلهي  ي الشدتفيي   دال البتدي   ال دةغيي ي

 ال العل ا التي تهيصهي لإل يعك ثا يتأ  ذلك فل ا الل ديال العتأدي   دي   ثلدد  دي الققده  أصد له 
 1. فلا القتاءا   اليعيث ..."

  المطلب األول: علوم القرآن   

،   ددلا  يعددع ال صددعت األ   لل  ددل يال دد  البددالا ال ةددر  فلددخ ةأيدده  ي ددع صددلخ ا  فليدده   
البتد   دي  جدي  العتا دي  لذلك ا ت  ا أه غتاءك  تال ك ، تج يعا  تق يتا ب ي ألقد ا البثيدت  دال 

أيج ددي د ىلددخ يتصددها الشددعيع فلددخ تلقيددةها ىيدديه ل يددت ا  ددال خددال  ال عا  ددد فلددخ  ،2القتآةيددد
ال اليقظ  القتاءك  التج يع  رأقيال غ   الت د   فليده الصدالك  ال دالا : "خيدتبا  دال تعلدا القدتآ

 3.يشب  يي را لتعليا القتآال البتيا فل ه "   ذا اليعيث الةأ ي 

                                                           
 .252ص ، فأع اليليا ف يس، ال تج  ال يأا،926اأال خلع ال، ال قع د، ص -1
، عات األأييث، الجراصت،  1، تح: ة اف الجتاح، رتاج العروس: من جواهر القاموس ي ع  تت ي الي يةي الرأيعي،  -2
ا، 1661، ع.ر، ال ؤ  د ال رةيد للبتي ، الجراصت، البيان في علوم القرآن،  ي ع صيلح الصعيا، 689، ص8ا

 .63ص
 .296، ص11ا، ا2335، ذات ريأد، التييض،  1، رصحيح البخاريفتح الباري شرح الع قالةي، أي ع اأال يجت  -3
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  عفدد ك العأدديع ىلددخ : "  ددلددي الر  ددي  ددي بتيأددد جدد ا ت القددتآال يقدد   أي ددي أأددي يي ددع ال را  
أيةه ددي  ،   دديألت دديال ال ددقلخ، خدديلا ال دد ي ا  العلددخ  االجأدديت األفلددخ، ت  ا خددتك  األ لددخ

 1".  ي تي  الثتى

،  عت ددد ر  الةدد غددع تعددعع  العلدد ا ال تعلقددد أدديلقتآال البددتيا  ذبت ددي ال ددي ري :" عت ددد  ددأ    
ح، خد اتا ال د ت، ال بدي، ال دعةي ال ةي أد أيال ا يي ، الق اص ، فلا ال أه دي ، أ دتات القد ات

ج عده   دال يقظده  دال الصدييأد،  عت دد تق ديته،  عت دد  ، أييال  دالأ    ي تةر ، بيقيد ىةراله،
 2...." عت د  ي  غ   ال غيت بالا اليجير، أ  يصه

  ال أيال أ   العل ا القتآةيد التي لقي  ا ت ي ي  دال ردتف ال  دل يال  د  فلدا القدتاءا    د    
 دددال الت دددا   دددي أ  دددي  ، ب دددي ي ددديف ىليددده ءا  ال شددده تك  بيقيدددد أعاء اليدددت ف عت دددد القدددتا

البددتيا ، أيج ددي د قددتآال د  ددأر ةددص التددي،  غيالبددتيا  ددي ال صدديف  ت دد  هيددت ف القددتآال 
أمةده  دال ، فل دي أديلعل ا األخدتى بيلتق ديت  الققده ىلخ أةه بية  له األ أقيد  ي الظهد ت  قيتةدد

 3.أ ا العل ا  أبثت ي ةقعي

ةجددع فل دديء ال  ددت   ةظددتا لم  يددد التددي فت تهددي فلددا القددتاءا   ددي العدديلا ا  ددال ي ،   ةةددي   
 جددده الخصددد ص  قدددع ا ت ددد ا أددديلقتآال البدددتيا  فل  ددده ،  فل ددديء أجييدددد فلدددخ ا  دددال ي ف   دددي
ظدده بددية ا ،   ددال أجدد  ال يي ظددد فلددخ يقه  ددي ال  دديجع  ال ددعاتس  البتيتيدد  بددية ا يتعات دد ة

  ،   دددال أددديال الشخصددديي  التدددي أتفددد   دددي فلدددا القدددتاءا  ةجدددع أأددديقدددتؤ ال فدددعك أيدددرا  ي  يدددي
العتايدددد أمةددده " الشدددي   الدددذي غدددي  فةددده صددديي  فةددد اال 4تيالعأددديس أي دددع أدددال فأدددع ا  ال عدددي 

                                                           
، عات ىيييء  2، تح:  ي ع تشيع ت ي القأيةي، رجواهر القرآنا(، 1121ه/535أأي يي ع ال رالي الر  ي) :  -1

 .26ا، ص1689العل ا، لأةيال، 
ا، 2338،  ؤ  د الت يلد، لأةيال،  1، تح: شعي  األتةيؤ ر، راالتقان في علوم القرآنجال  العيال،  ال ي ري - 2
 .26ص

 . 26، ال ي ري، ال صعت ال يأا، ص551اأال خلع ال، ال قع د، ص - 3
 .221، تاأح أ ةيت، ال تج  ال يأا، ص95جل   صالح، ال تج  ال يأا، ص - 4
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ال قدت  ال دتقال األ دتيذ الةيد ي ال يصد  ال قدعا  ددي القدتاءا   ال قدت  أأدي فأدع ا   ي دع أددال 
،  غيددت ا  ددال العل دديء 1 قددع بدديال ي ددال الددتال ك، صدديعغد القددتاءكالعريددر ال عددت ف أدديأال  فقددتاء  

 ت  ارع يت العل ا الةقليد أأجييد.الذيال بيال لها ع ت بأيت  ي تر ي

 لب الثاني: علوم الحديث المط

  ىلددخ ،   دد  اجخأديت ثددا  د ي أدده غد   أ   عدد  أ  تقتيدت ة دداليدعيث  دد  ا دا  ددال التيدعيث  
،   عةدددخ اجخأددديت  دددي  صدددف اليدددعيث بددديال  عت دددي للعدددت   دددي الةأدددي فليددده الصدددالك  ال دددالا
ثدا  ،لدخ أيدي ها ال شده تك ا دا األييعيدث أيع ثدد أ  صديت يدعيثيالجي ليد   ةذ بية ا يرلق ال ف

 ةدددر  أي دددال جعلددد ه ج عدددي لليدددعيث تجدددع  عةدددخ األخأددديت  ا ددديي يتدددخ  دددي غ لددده تعددديلخ " ا 
 2".اليعيث بتيأي  تشيأهي

 ددي فلدد ا اليددعيث  هددي بثيددتك   تة فددد ألال  ةهددي  ددي يةظددت :" أ ةجددع أي ددي اأددال خلددع ال يعت دده  
 أعأديعه  ي ةي خد   ة  خد  ذلك أ ي ثأ   ي شتيعتةي  دال جد ار الة د    غ فده لرقدي  دال ا 

 3 تخقيقي فةها أيفتأيت  صيليها التي تبق  ا  لها أهي ".

دد   ي اليددعيث  هدد  بدد   ددي أثددت فددال الةأددي صددلخ ا  فليدده   ددلا  ددال غدد   أ   عدد  أ  تقتيددت أ  
 4.شتي  ا  ال ي أعع القتآال البتياذلك افتأت ال صعت الثيةي للتل  

 عت د اليعيث  بتأه  ال أ هي  أ   ألال  ث أ  يد بأيتك  ي العيال ا  ال يليعيا ا لعل  
 أييةه  الق    يقظ ال ةال ال اتعك  ي ال عتقعا   األغ ا   األ عي  فظيا العتجد فةع ا 

                                                           
المئة  الدراية فيمن عرف من العلماء في ،ا(1663ه/211 :أأي العأيس أي ع أال أي ع أال فأع ا ) ال أتيةي - 1

 .95، جل   صالح، ال تج  ال يأا، ص131ص ،ا2332، عات الأصيصت، الجراصت، 1، رالسابعة ببجاية
، عات العلا لل الييال،  12، رعلوم الحديث ومصطلحه: عروض ودراسة(، صأيي الصيلح ، 26ا يد)  تك الر ت،  - 2

 .6ا، ص1681لأةيال، 
 .559اأال خلع ال، ال قع د، ص - 3
، االتجاهات الثقافية في بالد الغرب االسالمي: خالل القرن الرابع الهجري/العاشر الميالديأشيت ت  يال التلي ي،  - 4
 .                 112، ص2336ا  ال ي، لأةيال،  ، عات ال عات1ر
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،   ي بتيأته     فظيا أي ي بقتاءته ،  ذلك ل ي يجتي  ي ذبت  تعيلخ  ي العقأي  ال ي 
 1.ا فلخ الةأي صلخ ا  فليه   لااليعيث  ال الصالك  ال ال

لقها أيبيا القتآال البتيا  خيصد  دي   ت  األ  ر  ي أجييد أهذا العلا  غع ا تا فل يء ال   
،  مغأ  رلأد العلا فلخ أ هدي  بتد  اليدعيث  ةهدي ي   فةييد الخلقيء أعتا ته  يقظهظ  تشج

 دال يدعيث  بتديأي ال  دةع الصدييح ا( 269ه/126: )بتي   ال  رم لإل يا  يلك أال أةدس 
  )  فليدددددددده   ددددددددلا  الجددددددددي   لإل دددددددديا  ي ددددددددع أددددددددال ا دددددددد يفي  الأخدددددددديتي الت دددددددد   صددددددددلخ ا

 (ا825ه/291: يح لإل ددددديا   دددددلا أدددددال يجددددديح القشددددديتي ) ال  دددددةع الصدددددي (ا825ه/259
 :  جددي   أأددي في ددخ التت ددذي) ا(886ه/225: )ي  ال  ددةع ألأددي عا  ع ال ج ددتيةي  بتدد

لدددخ جيةددد  بتددد  ىا (615ه/636: ) الجدددي   ألأدددي فأدددع الدددتي ال الة ددديصي  (ا862ه/226
 2.تى بيال لهي ت اا بأيت أيال الرلأدأخ

 :) 3فأددع اليددا اجشددأيلي ال ا ت دد ا  عت دد ا فلددا اليددعيث ةددذبت  ددال أدديال  ددؤ ء العل دديء الددذي  
 يتدده، بدديال  قيدده  يددعث  شدده ت يددي ظ، ر  أأجييددد  فدديه  يهددي ىلددخ غييددد   ةدد (ا189ه/582
تى  د   جلدعا    األيبديا الصد  دي ،  ي     ال  ؤلقيته األيبديا البأدتى  دي اليدعيث را ع

  ةيك أي دي  ي دع أدال  ،4: صييح   لا  صييح الأخيتي ال  رخ   الج   أيال الصييييال
 ت   ال  لريال ال تاأريال أديل  ت  األغصدخ ثدا ( ا 1129ه/523 : )الي يال األةصيتي 

                                                           
-5961ه/239-366العالقات الثقافية بين المغرب األوسط واألندلس خالل العهد الزياني)فأع القيعت أ ي  ال،  - 1

،  ذبتك  يج تيت  ي تيتي  ال  ت  ا  ال ي، ىشتاف: لخ ت فيعلي، غ ا التيتي ، بليد ا عا   العل ا م(5111
 .56ا، ص2338ا ة يةيد  ا جت يفيد، جي عد اأي أبت ألقييع تل  يال، 

،  قتيح 615، صا2311، ج  ت للةشت  الت ري ، الجراصت، 1، رفقهاء تلمسان والسلطة الزيانيةصيأتك خريف،  - 2
ر، عات ، ع.م: في دراسة دورها السياسي والحضاري51-59ه/2-3قبيلة زواوة بالمغرب األوسط مابين القرنين خلقي ، 

 .228صا، 2311صت، الجرا، األ  
 .18ال أتيةي، ال صعت ال يأا، ص - 3
الوفيات: معجم زمني للصحابة وأعالم أيس أي ع أال ي ال أال فلي أال الخري ، اأال غةقع الق ةريةي أأي الع - 4

ا، 1686، عات ا  يا الجعيعك، أيت  ، 1، تح: فيع  ة يهض، ره708-55المحدثين والفقهاء والمؤلفين من سنة 
 .266ص



 الفصل الثالث: تطور العلوم النقلية والعقلية
 

59 
 

ء الععيددع  ددال الققهددي ذ د  ىلددخ ال شددتا  دعك لبةدده تجدد  أعدع  تددتك  ا ددتقت أأجييدد ،  غددع أخددذ فدال
 1.أ عيةد أجييد

  علوم الفقهالمطلب الثالث: 

القتآال البدتيا أي دال تعأيدتا  ،  لع   2 القها له ،  يعةي اليذا  القرةدالعلا أيلشيء  :الفقه لغة
    ل دداي     فةدده  ددي غ لدده  ددأييةه  تعدديلخ  ددي بتيأدده العريددر فلددخ ل دديال    ددخ فليدده ال ددالا :"

"يل      ا غ  ه  ق  ق  ي ي  ية     ل   ال      ك  ع  ق  ف  
3 

،  فت ده 4ال بت دأد  دال أعلتهدي التقصديليدأ  ي اصراليي:  هد  العلدا أيأليبديا الشدتفيد العل يدد  
اأال خلع ال يق   :"    عت د أيبيا ا   ي أ عي  ال بلقيال أيل ج    اليذت  الةع   البتا يدد 

 تلقدددديك  ددددال البتددددي   ال ددددةد   ددددي ةصددددأه الشدددديت  ل عت تهددددي  ددددال األعلددددد ،  دددد ذا  اجأييددددد   ددددي 
 5ا تختج  األيبيا  ال تلك األعلد غي  لهي  قه".

 أيلتددديلي  هددد  يتةدددي   ج يددد  ال  ددديص  التدددي ت اجددده اجة ددديال  دددي يييتددده  يأيدددث  دددي القدددتاصض   
 العيةيد  األي ا  الشخصيد  ال عي ال  ا جت يفيد  ا غتصيعيد، أ ي أ ا أص له  ه  القتآال  

 

                                                           
، الفلسفة والكالم والتصوفالحياة العقلية في بجاية: ، ف  يت ريل ، 292تشيع أ ت يأد، الجراصت  ي التيتي ، ص - 1

، 2ا،  ج2311،  ةش تا   راتك الشؤ ال العيةيد  األ غيف، تل  يال فيص د الثقي د ا  ال يد، 16 جلد األصيلد،  
 .193ص

 .262، ص13، اال صعت ال يأااأال  ةظ ت،  - 2
  (28-22  تك ره، ا يد) - 3
اإلبهاج في شرح ا(، 1682ه،221فلي ال أبي) : ا(، تيا العيال فأع ال  ي 1622ه/259) :فلي بي ي ال أبي - 4

، تح: أي ع ج ي  ه(371المنهاج: شرح على منهج الوصول الى علم األصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنة) 
يييء التتاث، ر ، 2ا، عأي، ا2331، 1الر ر ي، ة ت العيال فأع الجأيت ص يتي، عات الأي ث للعتا ي  ا  ال يد  ا 

التمهيد في تخريج الفروع على ا(، 1662ه/229، األ ة ي ج ي  العيال أأي  ي ع فأع التييا أال الي ال) :22ص
 .53، ص1683،  ؤ  د الت يلد، أيت  ،  1، تح:  ي ع ي ال  يت ، راألصول

 .596اأال خلع ال، ال قع د، ص - 5
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 1 ي   القييس. ي د ىلخ ا ج ال ةد ى   

 ال عت ددع  ال ددذ   ال شدده ت اشددتهت  فددعك  ددذا    ددي الققدده  ةهددي  ددذ   اج دديا  يلددك غددع   
غأدي  بأيدتيال  دال غأد  أ لده ، ب دي لقدي أ دا بتأده أأالع ال  ت  ا  ال ي،  الذي لقي ا ت ي دي  ا 

، ال ي الددذيال افتةدد ا أشددتيه  تعتي دده  دد  ال  رددم ا ت ي ددي بأيددتا  ددال غأدد  فل دديء ال  ددت  ا  دد
خددددتى ال شدددده تك  ددددي الققدددده ال دددديلبي بيل ع ةددددد لعأددددع ال ددددالا أددددال  ددددعيع   ددددال فددددال البتدددد  األ

 بتددي  التقتيدد   بتددي  التهددذي  ألأددي  ددعيع الأتاذفددي   (ا851ه/ 213 )ال عددت ف أ ددية ال 
ا( 816ه/268 )ألأي القي ا أدال الجدال  الأصدتي  بتدي  ال ا ديد لعأدع ال لدك أدال يأيد  

ي ريدددددددددع القيت اةدددددددددي ) : (   ختصدددددددددت أأددددددددد828ه/ 216 األ دددددددددعيد أل دددددددددع أدددددددددال  دددددددددتا ) : 
   2.ا(  غيت ا669ه/689

أ ددي أيلة دددأد للع لدددد الي يعيدددد  قددع ات دددع  أهدددي العتا دددي  الققهيددد  أصدددأي   دددي التخصدددص   
  3األ    ال ق    ي عتا د العل ا الةقليد.

  ددال أدديال فل دديء أجييددد الددذيال اشددتهت ا  أتفدد ا  ددي الققدده أأدد  فلددي الي ددال أددال فلددي ال  دديلي 
، ج د  أديال أصدله  دال ال  ديلد  ا دتقت أأجييدد، فدتف أي دا أأدي يي دع الصد يتي الققيه القي 
: التدذبتك  دي أصد   الدعيال له فعك بت   ةهدي ا(1185ه/583    ال ت  ت  ي  ةد)العلا  الع

 بتددي  التقبيددت  ي ددي يشددت   فليدده ال دد ت  ا يددي   ددال ال أدديع   ال ييددي   بتددي  الةأددتاس فلددخ 
   4.يس ةبت القي

                                                           
 .58فأع القيعت أ ي  ال، ال تج  ال يأا، ص - 1
 .286،  قتيح خلقي ، ال تج  ال يأا، ص162 ي ع الشتيف  يعي    خ، ال تج  ال يأا، ص - 2
 .98جل   صالح، ال تج  ال يأا، ص - 3
، ع.ر، عي اال دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب االسالميفال ك ف يتك، ، 16ال أتيةي، ال صعت ال يأا، ص - 4

 .112، صا2338ال رأ في  الجي عيد، الجراصت، 
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 دد  ي  ددف  ي ددع ال عددت ف أدديأال الةيدد ي تدد رتي األصدد  فبددف فلددخ رلدد  أي ددي أأددي الق  
أةدده أخددذ صددييح الأخدديتي فددال  "، غددي  فةدده اأددال ا أديت1تددخ ةأدي  يددهالعلدا  ددي صدد ته أ  تيقيددد ي

 الققده ي يد  ىلدخ ب دي بديال فيت دي أمصد   الدعيال ، 2..."ي  أخذ فال أأي فأيع ا  ال يرتياللخ 
، ى  أةده أعددع ذلددك بثيدت ال ددقت أديال الددع   ا  ددال يد بدديال، أيج دي د ىلددخ أال الةظدت  ا جتهدديع

ج يفددد  ددال فل دديء  غددع أخددذ فةدده 3 (ا1116ه /516)ا ددتقت أأجييددد ىلددخ غييددد   يتدده  ددي  ددةد
،  ال  ؤلقيتده غصديعته ال شده تك أ  ف تاال    خ اأال ي يع الصةهيجي: أذلك العصت أشهت ا

 ح العيةيد ةذبت  ةهيال ةقتجد  له أي ي أعض ال عاص

                أس ث   التجيء  الةيس غع تغع ال

  غ   أشب ا ىلخ    ي  ي أجع

  يعي يي  ةتهخ أ لخ   غل  يي

  4.يي  ال فليه يبشف ال ت أفت ع

أي ع أال فأع الص ع أال أأي فأيعك أدال فأدع اليدا  :  أي ع أال فأع الص ع الأجيصي بذلك   
 ه ةر  أأجييد  أقي  يهي ىلخ غييد   يته  ةد 516الخرتجي أأ  جعقت القترأي  لع فيا 

 
                                                           

، ع.ر، عات البت  العل يد، أيت  ، ع.س، نيل االبتهاج في تطريز الديباج، ا(1369ه/696) :أي ع أيأي الت أبتي - 1
 .19ص

تح: ، التكملة لكتاب الصلة، ا(0681ه/ 856) : أيت أأي فأع ا   ي ع أال فأع ا  أال أأي أبت الق يفخاأال ا  - 2
  .668-665، ص4القبت، لأةيال، افأع ال الا الهت اس، ع.ر، عات 

أأي الي ال فلي الأ صيتي، تح: أي ع أال  ي ع أأ  تراا، ع.ر،  ، شتح:المنفرجةاأال الةي ي أأي الق   ي  ف،  - 3
ا(، 1116ه/511، القي ي فييض أال    خ أال فييض ال أتي) : 5ا، ص1681ال ؤ  د ال رةيد للبتي ، الجراصت، 

،  راتك األ غيف  الشؤ ال 2، تح: فأع القيعت الصيتا ي، رلمعرفة أعالم مذهب مالكترتيب المدارك وتقريب المسالك 
  .198ا، ص1686ا  ال يد، ال  لبد ال  تأيد، 

، عات ةيشتي األتشيف 21، ع تيد بيال التيتيخيد،  تراجم أبرز علماء مدينة قلعة بني حّمادفأع ال ةي يت ر،  - 4
 . 125ا، ص2316العيل ي، الب ي ، 
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 1.  يه أ يا الش  س  أفالا الةق س ه له تمليف582

ى ي د ىلخ  ؤ ء العل يء اشتهت فل يء آخدت ال  دي  دذا العلدا  دةها أأد  ا دييا اأدال العتا دد   
 2أجيصي.ال

  المطلب الرابع: علوم اللغة وآدابها

لقددع شددهع أع  الع لددد الي يعيددد  دددي ال  ددت  األ  ددر تردد تا   لي ظدددي ،  قددع أرلددا فلددخ  دددذا   
 يدددده تتغدددد   ة ةدددده  ات ددددع  العصددددت ا ددددا ا رع دددديت األعأددددي،  يؤبددددع  ددددذا اأددددال خلددددع ال أق لدددده" 

 لت ددت  الثقي ددي  األجةأيددد الددخ    دد فيته   دد    عيةيدده  أ دديليأه لتقددعا الي دديتك ال  تأيددد 
 3الثقي ي  العتأيد".

ىال الشدددعت بدددالا  ددد ر ال  ققدددخ  شدددت   فلدددخ الخيدددي ،  ال عةدددخ الأددديت   التعأيدددت : الشععععر -5
الج يددد  ىذ أال الشدددعت لدددعى الأجددديصييال ايتددد   بيةدددد بأيدددتك،  صددديت ي ثددد  تقتيأدددي ال ددد د األعأيدددد 

ي  بأيددتا   ددي تددملا اليتبددد الشددعتيد،  قددع العي ددد  ددي أجييددد، ثددا أال الرأيعددد الأجيصيددد أفردد  ع عدد
اتصدددق  الةيصدددتيد أيلرأيعدددد ال دددييتك  دددال  يددديه جيتيدددد  جأدددي  خ دددتاء  جةدددي  تر ددد  أخ دددتك 

   4ها القبتيد.أشجيت ي  ت ةا أر يت ي،  ر   شيفت ا  أرال  جق تها ب ي أثيت   لبيت

 ةظتا  لبثتك الشعتاء الذيال يق  أها فصت الخليقد الةيصت أال فلةيس  اأةه ال ةص ت  بديال   
، غيدد  أددمال لدده فلددا 5ا1186ه/585 ددةها ف دديتك الشددتيف الي ددةي أأدد  الرددي ت بدديال ييددي أعددع 

 أع     دد   ةأدد ، غ ددخ  ددي أعددض الةدد ايي أأجييددد، بدديال  تقددع ي   ددي فلددا العتأيددد  األع ، 

                                                           
تعريف الخلف برجال ا(، 1629ه/1693اليقةي ي أأي القي ا  ي ع اليقةي ي أال الشي  أال أأي القي ا التي ي) :  - 1

 .252-259، ص2ا، ا2316، عات بتعاعك، الجراصت، 2، تح: خيت العيال شتتك، رالسلف
 .216ال صعت ةق ه، ص - 2
 .166، تاأح أ ةيت، ال تج  ال يأا، ص251اأال خلع ال، ال قع د، ص - 3
،  ختيت ي  يةي، تيتي  الجراصت ال  ير، 162صيلح ي  ف أال غتيد، تيتي   عيةتي ال  يلد  غلعد أةي ي  يع، ص - 4
 .62ص

 .259تشيع أ ت يأد، الجراصت  ي التيتي ، ص - 5
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يفت  دي ت،  غدع ذبدت أال شدعته ج د   دي عيد اال  ت ى لده  قر فدد شدعتيد أيج ي د الخ أةه ش
   ي غ له:

  الا بعتف ال ةع  التر   ي الج ت     ا    ب ي    الة يا فلخ الر ت  

 1 له عت  قيلتيال أعأتك                     تعأت   ا الخع فال بي ال ال ت.  

 أبدتاشديد  ي دع فأدع الجأديت أدال أأدي    ال أأتر الشعتاء أي ي اأال ي عيس الصقلي:  لدع أأد 
ا، أقدي  دعك  دي 1355ه/211أال ي دعيس األرعي الصدقلي  دي  تغ  دد أجريدتك صدقليد  دةد 

أدال  صقليد ثا أعع ذلك  يجت الخ األةعلس  ةر  أ عيةد ىشأيليد  فيه أهي  ي ييشديد ال عت دع
دي ةقدي ال عت دع الدخ أغ دي  لدا ي  دتر  اأدال ي دعيس فأيع   عيه  ي بثيت  ال شدعته ى   أةده ل  

الأقيء  ي األةعلس  ليا أيل عت ع  ي  ةقيه أيل  ت  األغصخ لبةه ت جه أعع ذلك الدخ ى تيقيدد 
ثددا عخدد  الددخ ال  ددت  األ  ددر  ةددر  أأجييددد  ي ددتقأله ال ةصدد ت أيقددي ك  أغددعا فليدده صددالته 

 ا،   ددال آثدديته أةدده تددتك فددعك غصدديصع1166ه/522ال ددةيد  أقددي أهددي الددخ غييددد   يتدده  ددي  ددةد 
 :2 ي  عح أ تاء أةي ي يع   ةهي  صف عاتا  أةي ي ال لك ال ةص ت أأجييد  جيء  ي  رلعهي

 أف ت أقصتك ال لك ةيعيك الذي   أ يخ يجعيك أيته  ع  تا    

 3غصت ل  أةك غع بيل  أة ته       أف خ لعيع الخ ال قيا أصيتا    

                                                           
 .16 ختيت ي  يةي، تيتي  الجراصت ال  ير، ص - 1
، ، اأال خلبيال6ا، ص1693عت، أيت  ، ، تص: اي يال فأيس، ع.ر، عات صيديوان ابن حمديس ؤلف  جه  ،  - 2

، تح: اي يال محاسن أهل الجزيرة الذخيرة فيفلي الشتتيةي،  ، أال أ يا أأي الي ال212، ص6اال صعت ال يأا، 
 .623ا، ص1626، العات ال  تأيد للبتي ، ليأيي،د 1فأيس، ر

،  ةش تا   راتك الشؤ ال 16،  جلد األصيلد  عبد الجبار بن حمديس الصقلي: شاعر بني حّمادا  يفي  العتأي،  - 3
 .612، ص2ا،  ج2311العيةيد  األ غيف، تل  يال فيص د الثقي د الجراصتيد، 
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يده  أتيأده، األ  در  أعيأده  أل عب ي تملا الشيفت فلي أال الريت ةي الذي يعع شيفت ال  ت    
صدددديت لشددددعته غةدددديء   ددددال أثدددديته  ددددذه   تقصدددديعك  تقريدددد ،  غددددع    دددد  صدددديي  ت شدددديح  ت شددددي

 ال قر فد:

  غتأد لخيلقه تقيه                ةهيه فال  ييت د ةهيه       

 1 غي  ا  ليس   اي ت                  لشتيعد أيع   اه.       

  ةددددديك أي دددددي أأدددددي الق ددددد  ي  دددددف أدددددال  ي دددددع أدددددال ي  دددددف ال عدددددت ف أددددديأال الةيددددد ي) :   
ا(  الدددخ جيةددد  أةددده بددديال  قيهدددي  قدددع ةأدددي أي دددي  دددي  يدددعاال الشدددعت   دددال أشدددهت 1116ه/516

 غصيصعه ال ةقتجد  ذا  قر   ةهي:

 اشتعي أر د تةقتجي                   غع أذال ليلك أيلألج      

 2يتخ ي شيه أأ  ال تا.                    ظالا اللي  له  تا      

أيج دي د الدخ فدر الع لدد أددال صد يعح،  اأدال أأدي ال لديح الرأيدد ،  فلدي الرأيد   غيدت ا  ددال 
الشعتاء الذيال ا تريف ا أق     ا أتها ال ص   الخ أالر اليبيا   دعيها، ب دي أال الدأعض 

  ةها أصأح  ال  قتأي األ يت أ  الييبا.      

األعأيددد التددي  يدددر  األع  الأجدديصي،  قددع شدددبل   يعتأددت الةثدددت  ددال أ ددا األغدددتاض: النثععر -9
البتيأددد أأددتر القةدد ال الةثتيددد،  تأدد أ   بيةددد ت يعددد لددعى الأجدديصييال، ب ددي أال للبيتدد   ددي أجييددد 

                                                           
ة ه، ةقيه:  ي ع ، تح: أذتتيه أذت خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء المغرب واألندلسالع يع األصقهيةي،  -1

،  ي ع 181، ص2ا، ا1621ال تر غي،  ي ع العت  ي ال ر ي  آخت ال، ع.ر، العات الت ة يد للةشت  الت ري ، 
 .219ا، ص2313، ع.ر، عي اال ال رأ في  الجي عيد، الجراصت، المغرب األوسط في ظل صنهاجةالر  يت، 

، تح: فأع القيعت أ أييد، ع.ر،  بتأد التشيع، واألولياء بتلمسانالبستان في ذكر العلماء اأال  تيا ال ليةي ال عي ةي،  -2
 .211، تشيع أ ت يأد، الجراصت  ي التيتي ، ص151ا، ص2311الجراصت، 
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الةدديس،  لددذلك   يتدد لخ  ددذا ال ةصدد  ى   ددال أ تددي د  ةرلددد فظي ددد  ددي ةقدد س ال لدد ك  في دد
 1 ال عت د.غعتا  بأيتا   ال العلا 

أ  ي أيلة أد للع لد الي يعيد  قع ا تا يبي هي أهذا ال جي   ذلدك ألجد  تي ديت شدؤ ال الع لدد،   
ب ي أةها لا ي تقع  ا بتيأي   ي دي فلدا فدةها ألال   لبدتها بيةد   رع دتك أديلعل ا  ا عا    ةديك 

الددد رتاء أ ثلددد فلدددخ أعدددض الت دديص  الت ددد يد أ  ال دددلريةيد التددي صدددعت   دددال أعددض األ دددتاء   
لبةها لا يع ة ا ةص صهي،  ةهي  ي أشيت ىليه اأال األثيت ي   الت ديلد التدي أعدث أهدي الةيصدت 

 2أم ته أيلي  ت. الخ أأي الأعأ  أال فلةيس

 اشددددتهت أي ددددي أأدددد  فأددددع ا    ي دددددع أددددال ع تيددددت الددددذي يعدددددع أيددددع ب تددددي  الع لددددد الي يعيدددددد   
بتأهدددي فدددال  دددلريةهي ييدددي أدددال العريدددر  ،  غدددع تدددتك ت ددديلد3ال تصدددت يال  دددي البتيأدددد ال دددلريةيد

ا( فةدددع  دددتاته  دددال  عيةدددد أجييددددد أ ددديا ف دددبت فأدددع ال دددؤ ال أدددال فلددددي 512ه/515الي ددديعي)
ي تةجع أعض أ تاء العت  أتلك ال  يد،   ذا جرء  ةهدي" بتيأةدي  ةيدال ةي دع ا  فلدخ  دي شديء 

شددبت  ةصددلي   دت ت ت دديي أيلق دا  ت ددلي ي للقددعت  تعد يال فلددخ أجراصدده الدذي يجددري أدده  دال 
 4.فلخ الةأي  ي ع خيت الأشت  فلخ آله  صيأه  ي  ح ةجا أ يت

ددي أتاع    أال   يقدد   ددي  غدد  لقددأح آثدديت  ددال خدديال  ددي ع لتةددي  صددأي ا ددتقرار أ دد    أعددع   ةددد ل  
ياليددظ أال أ ددل   الت دديلد تغيددا أليددي فأددت  يدده البيتدد  فددال خدد ت األ يددت ،    تةددي الشددة.ال..."

عري ه أ تاء العت  ليةجدع ه، ب دي تدمةا  دي تةظديا األ بديت أملقديظ  ةتقديك أ يا  ي ع يه  فال ا ت

                                                           
 .168 ي ع الر يت، ال  ت  األ  ر  ي ظ  صةهيجد، ص -1
 .125، أي ع أال  ي ع أأ  تراا، ال تج  ال يأا، ص626، ص8اأال األثيت، ال صعت ال يأا، ا -2
 .181الع يع األصقهيةي، ال صعت ال يأا، ص -3
،  ةش تا   راتك الشؤ ال العيةيد  األ غيف، 16،  جلد األصيلد،  الحركة األدبية في بجاية بني حّمادتشيع  صرقي ي،  -4

 .225، ص2ا،  ج2311تل  يال فيص د الثقي د ا  ال يد، 
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 خيصديد الأيديال  ارالفده فلدخ البتيأدد ج يلد التة يا،  ياليظ أي ي ت ب ال البيتد   دال الل دد 
 1القةيد.

ب ي أتر أأ  القي ا فأع التي ال القيل ي:  ال  عيةدد غيل دد، تد لخ البتيأدد ا ةشديصيد  دي ع لدد   
أةددي ي دديع، لبددال لددا يصددتح أي ددا األ يددت الددذي ا ددتبتأه  ال قهدد ا أةدده ييددي أددال العريددر، ى   أةدده 

 2أعع  ق ر الع لد الي يعيد فلخ يع فأع ال ؤ ال أصأح بيتأي  له.

 ي بتيأد الت ديص   د  أال تبد ال الأعايدد ألقد  أ يدت ال دؤ ةيال  عفديء   أيلة أد ل ةهجه ال تأ   
 عهدد ع أةي دددأه ثدددا أي دددا  دددال يبتدد  ىليددده، ثدددا التي يدددع  الصدددالك فلددخ الةأدددي  آلددده  صددديأه، ثدددا 
الت ي فال اج يا،  غع تقتح أيلي ع  الصالك ثا ألق  األ يت أ  ال هعي، أيج ي د الخ ب ت دي  

صي  أأد  يقدص ف دت أدال  لقد    غيدت ا  دال البت دي  الدذيال بديال آختيال  ةها اأال العيل ي الأجدي
لها ع ت أيتر  دي البتيأدد،  ذلدك  دال خدال  تدمثت ا أم دل   البتيأدد ا ةشديصيد  دي ال شدتا  دي 

 3ا تتيح الت يص ، ى  أةه لا تصلةي ى  غلد  ال  ذه الت يص .

 صديد بال هدا، لدذلك : لقع بيال الأجيصي ال ييتصد ال فلدخ ا دتقي د ألقديظها اللغة والنحو -6
 دال العلد ا القي دد، ييدث ا ت د ا أده   د  أي دي ةجع فلدا الل دد فةدع ا  دي  ةرلدد فيليدد  ت يعدد 

  ددع ا الددخ عتا ددته  يقددظ غ افددعه،  بدد  فدديلا  ددي فلددا   يبدد ال  ت بةددي  ددال فلددا الةيدد ،  لدديس 
فةددع ا أ  ددتيا للت ييددر     دديلا  ددال ا رعتاء،   ددي أعايددد اشددت ي  أ دد  أجييددد أدديلةي  بددية ا 

 4عت ع ال فلخ غتاءك بت  األع   الةص ص ع ال ا تع ي  بت  الةي .ي

                                                           
 .125أي ع أال  ي ع أأ  تراا، ال تج  ال يأا، ص -1

، الجراصت،يييته  آثيته، ع.ر، عات : كاتب الدولة الدولة الموحديةأبو القاسم عبد الرحمن القالميا  يفي   ي عي،  - 2
 .11ا، ص2339القجت، الجراصت، 

 .118، أأ  ف تاال الشي  ، ال تج  ال يأا، ص122أي ع أال  ي ع أأ  تراا، ال تج  ال يأا، ص - 3
 .86ش غي  يف، ال تج  ال يأا، ص - 4
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ثددا ىال أجييدددد بيةددد   هيدددمك ألال تدددتا  يهدددي  دددذه العتا دددي  فلدددخ ةيددد  أ  ددد   دددال أي  قيرعدددد   
ى دال يد ألال الصدأييال بدية ا يتلقد ال  أديع  الةيدد   دي ال ؤ  دي  التعلي يدد الدخ جيةد  غصدديصع 

ال  ذه الع ا   غع صةع   أ    ل رأقد  ثققد ل  يي أث ت  ال دييد الل  يدد أ ةتيجهدي الشعت،  ا 
 تمليقهددي   ددال أيددةها: الي ددال أددال فلددي أددال رتيددف تخددت ا فلددخ يددع أص ددد فل دديء األةددعلس  بأدديت 

ا،  بديال  دال أديال شدي خه اليجديا أدال ال دم  ال  القي دي اأدال  ده  13ه/1أ يتذتهي  دي القدتال
ةيددددددد   دددددددي  دددددددةد  غيدددددددت ا،  غدددددددع تر أي دددددددي أأددددددد  الق ددددددد  القي دددددددي فيددددددديض الدددددددذي عتس ال

 1ا.1138ه/531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .12-19،  ختيت ي  يةي، تيتي  الجراصت ال  ير، ص692فلي أال  ي ع أال  عيع الر تاةي، ال تج  ال يأا، ص - 1
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 العلوم العقلية: نيالمبحث الثا

أددد  بيةددد  لهدددا  لدددا يقتصدددت ا ت ددديا العل ددديء  دددي أجييدددد الي يعيدددد فلدددخ العلددد ا الةقليدددد  قدددر،  
ا ددهي ي  جليلددد  عتا ددي   قيددعك  ددي العلدد ا العقليددد،  ةأ دد ا  يهددي يتددخ أل دد ا شددهتك  ا ددعد  ددي 

ة دديال  ددال ييددث أةدده فت  هددي اأددال خلددع ال أق لدده"  ددي رأيعددد لإل ،  غددع1أددي  ال  دت   ال شددتا  أ ت 
ذ   بت  هي غيت  ختصد أ لد أد  ت جده الدخ الةظدت  يهدي الدخ أ د  ال لد  بلهدا  ي دت  ال  دي 

   ال  ت فهي: 2 عاتبهي   أييثهي"

 : الرياضيات5مطلبال

التد الي "  د   عت دد خد اص األفدعاع  دال ييدث التدمليف ى  دي فلدخ   فت هي اأدال خلدع ال أق لده:  
، 3أ  أيلت عيف...  ال  ت فهي فلا الي ي ... الجأت  ال قيألد...الخ غيدت ذلدك  دال  ت فهدي"

 يرلا  ذا ا  ا فلخ الجأت  الي دي   الهةع دد  ةي  دي      دعهي البدا،  د ذا بديال  تصدال 
أيج ددعاع ي دد خ العلددا الددذي يأيددث  يدده أعلددا الهةع ددد   ىذا بدديال العلددا  ةقصددال بيلعددعع ي دد خ 

 4الععع      ي يش له الي ي .فلا 

 لعددد   يدددعاال التيي ددديي  يأدددتر أبثدددت ع ت  تبدددر أجييدددد الثقدددي ي  الي ددديتي،  ذلدددك ةتيجدددد   
ددي أعى الدخ تمثيت دي فلددخ جةد   أ تأددي  ايريليدي أيلددذا ،  ايتبيبهدي أي ا دت العدديلا ا  دال ي    

ال يبيةيدددك،  الهةع دددد  الجأدددت     قدددع خردددخ ال  دددل  ال خرددد ك  يصلدددد  دددي ترددد يت فلددد ا الي دددي 
 ي ددي  ال ثلثددي   القلددك  ةقلدد ا أصدد    ددذه العلدد ا  ددال اجغتيددا  الهةدد ع  فبقدد ا فلددخ عتا ددتهي 
 ا  ددتقيعك  ةهددي،  مصددلي ا  ددي أهددي  ددال أخردديء  أب لدد ا  ددي أهددي  ددال ةقددص،  أ ددي  ا  عل  ددي  

                                                           
، أال الذي  في خ، ال تج  ال يأا، 666صيأتك خريف، ال تج  ال يأا، ص، 96جل   صالح، ال تج  ال يأا، ص - 1
 .162ص

  .128، صال قع داأال خلع ال،  - 2
 . 186-182ال صعت ةق ه، ص - 3
 .28  ل ع غي ا ةيي  ألقي ا، ال تج  ال يأا، ص - 4
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،  هددا 1فلددخ فلددا أهدديلددا يب ةدد ا فلددخ فلددا أهددي األ تأيدديال  ال جيددعك خيصددد  ددي  دديعك الي ددي  أل
اع العشتيد  الصقت،  ا تريف ا أال يريل ا ذلك التعقيع الذي بيال  دي الذيال فت    ا أةظيا األفع

الةظيا العععي الت  يةي  ا تع ل ا ةظيا التتغيا أ  ةظيا الج   الذي بديال  ديصعا   دي العصد ت 
 2القعي د.

 المطلب الثاني: التاريخ والجغرافيا

العددت  ل دديلها الددخ  عت ددد : يظددخ فلددا التدديتي  أي ت دديا أدديلي  ددال لددعال العل دديء علععم التععاريخ -أ
 صيصت األ ا ال يأقد    ت ي ها أيألة ي   غدتأ ا أخأديت ا  ج عد ا  دي ا دتريف ا  دال الت ايدي  

ة ا تدديتيخها ليددملق ا  يهددي  ي ددع  
لددا أال  ددال التدديتي   ددال فريددر 3 ،  غددي  اأددال خلددع ال  ددي  قع تدده" اف 

 دال األ دا  دي أخالغهدا،  ال ذ   جا الق اصدع شدتيف ال ييدد ىذ  د  ي غقةدي فلدخ أيد ا  ال ي ديال
 األةأييء  ي  يت ا،  ال ل ك  ي ع لها   يي تها يتخ تتا  يصدعك ا غتدعاء  دي ذلدك ل دال يت ةده 

 4 ي أي ا  العيال  العةيي".

 أ  ي التمتي  لعى أجييد  ي القتتك الي يعيدد  لدا ييظدخ أعةييدد بأيدتك  دي أعايدد ا  دت أيفتأديت   
أيفتأيت ي أ ديس الي ديتك الجعيدعك التدي أتدخ  5أيد  ا  الاأال  ذه القتتك بية  تتبر فلخ العت 
 أهي القتح ا  ال ي لأالع ال  ت .

 بيةدد  عتا ددد التددديتي     ددي ي التددديتي  الأتأددتي ف ددال أيدددس الأتأددت أيدددتا  ةدده ىراء ىغأددديلها   
فلخ ي يتك جعيعك تعلقد ا أهدي  ت  دب ا أدعيةهي  ل تهدي، ى   أةده أثةديء ةه دتها القبتيدد  الثقي يدد 

                                                           
، 111-116، ص1ا، ا2336، ع.ر، عات الأصيصت للةشت  الت ري ، الجراصت، الموجز في تاريخ الجزائرييي أ فرير،  -1

، تت:  يت ا أي  ال، ب ي  ع  غي، شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة  العربية في أوروباري تيع   ةبه، 
 .82صا، 1666، عات الجي ، أيت  ، 8ر
 .111ييي أ فرير، ال تج  ال يأا، ص -2
 .619 قتيح خلقي ، ال تج  ال يأا، ص -3
 .6، ص قع دالاأال خلع ال،  -4
 .236صيلح أال غتيد، تيتي   عيةتي ال  يلد  غلعد أةي ي يع، ص -5
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يص  أعتك الأجيصي ال غي د البتيأد التيتيخيد، التي ت بدةها  دال ت دجي  األيدعاث   دال  عت دد ال غد
،   ددال أأددتر  ددؤ ء العل دديء الددذيال ا ت دد ا أيلتدديتي  أأدد  فأددع ا  أددال 1ال ي دديد  أخددذ العأددتك  ةهددي

دددديع الصددددةهيجي) ه(  بددددذلك أأددددي  ي ددددع القلعددددي الددددذي بيةدددد  لدددده يلقددددد فل يددددد 928-518ي  
أيل  جع الجي   أأجييد،  أأ  فأدع ا   ي دع أدال فلدي أدال في دخ أدال أأدي أبدت الصدةهيجي لده 

ةهيجد(  بتدي   ي  دذا ال جدي  أشدهت ي بتدي ) الةأدذك ال يتيجدد  دي أخأديت صد  ؤلقي   شه تك
) ل ك أةي فأيع   يتتها(  بذلك ال تجالةي الذي ألف بتدي  أعةد اال "  تد ح الألدعاال"،  يدت ى 
أال ي يع أال اأتا يا اأال أأي ي  ف ال خر  ي ألف بتي   دي التديتي  لم يدت العريدر أدي  أدال 

 2فلةيس.ال ةص ت أال الةيصت أال 

:    فلا يعتف أه  رح األتض   ي فليه  ال أةهيت  أيديت  جأدي    دعال علم الجغرافيا -ب
   بيال  يب  ي   ع     ي شيب  ذلك.

 ي ددد خ فةدددع  - الج تا يدددد بل دددد ي ةيةيدددد األصددد   تبأدددد  دددال بل تددديال    دددي:  صدددف األتض  
 3العت  فلا تق يا الألعاال.

ددي أيلة ددأد للي دديعييال  ددال ت جددع  دد   ال ال ثدديصا  ددي يؤبددع أ  يةقددي ظهدد ت  ؤلقددي  خيصددد  ددي  أ  
دديعييال  ددي التجدديتك  دديعييال أعلددا الج تا يددي  دد  تغأددد الي   الج تا يددد، ى   أةدده  ددي يؤبددع ا ت دديا الي  
 ب   العيه     في د   دال أ دا ف ا د  ا شدت ي  أيلج تا يدي  ذلدك  دال خدال  التعدتف فلدخ 

 دددي د الدددخ  عت دددد رتغهدددي    ددديلبهي  بدددذلك ال ةرقدددد  أغيلي هدددي   دددي تيت يددده  دددال ثدددت ا ، أيج

                                                           
 .231، صيلح أال غتيد، تيتي   عيةتي ال  يلد  غلعد أةي ي يع، ص298فأع اليليا ف يس، ال تج  ال يأا، ص 1
، تشيع أ ت يأد،  الع لد 23، جل   صالح، ال تج  ال يأا، ص113 ي ع الشتيف  يعي    خ، ال تج  ال يأا، ص -2

 .165ا، ص، أال الذي  في خ، ال تج  ال يأ168الي يعيد تيتيخهي  ي يتتهي، ص
 .193، عات البتي  العتأي، لأةيال، ص1، رشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ي ع أال  ي ع  خل ف،  - 3
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الشددددتير ال ددددييلي   ددددي يلعأدددده  ددددال ع ت بأيددددت  ددددي ال  اصددددال   ددددي اليدددد ض الأيددددت األأدددديض 
 1.ال ت  ر

 يق   ا عتي ي"   عيةد أجييد  ي  األ  در  فديال أدالع أةدي ي ديع  ال دقال ىليهدي  قلعدد  أهدي  
 2ىليهي أتا   أيتا   جل أد".الق ا    ةيرد  األ تعد 

 بدذلك الظدت ف الأيصيدد التدي تيدتا فلدخ ا ة دديال التعدتف فلدخ ج تا يدد ال ةرقدد  دال أ دديبال   
 3ت اجع ال ييه  رقس  ةي   للعيه  أتا ي صيليد للرتافد...ىل 

أيج ددي د الددخ تيددال  الي دديعييال ةيدد  ال شددتا لرلدد  العلددا  ريدديتك األ دديبال ال قع ددد ألعاء   
 4 تي د اليج  غيت ي.

   ال أتع يال  عل  ي  فلخ األ يبال التي ير ت ةهي.ب ي بية ا يق    

 المطلب الثالث: الطب والصيدلة

ىال  ددديتيال الصددددةيفتيال  تالر تدددديال  دددي العهددددع ا  ددددال ي، ىذ   ي بدددال  صدددد  ىيددددعا  ي فددددال   
األخددتى،  أرأيعددد اليددي    يخلدد   جت دد   ددال ال جت عددي   ددي القددعيا أ  اليددعيث  ةه ددي  ذلددك 

ييدددث غدددي  اأدددال خلدددع ال  دددي الرددد "  دددذه صدددةيفد  دددت تيد  دددي  ،5أل  يته دددي  دددي ييددديك الةددديس
ال عال  األ صيت ل ي فتف  ال  يصعتهي   ال ث تتهي يقظ الصديد لمصدييء  ع د  ال دتض فدال 

 6ص  لها الأتء  ال أ تا ها".ال ت خ أيل عا اك يتخ يي

                                                           
تاريخ الجزائر ، فأع التي ال أال  ي ع الجياللي، 211صيلح أال غتيد، تيتي   عيةتي ال  يلد  غلعد أةي ي يع، ص - 1

 .681ص، 1ا، ا2336، ع.ر، عات األ د، الجراصت، العام
 .119ا عتي ي، ال صعت ال يأا، ص -2

 .613، ص2ي  ف أال أي ع ي الد، ال تج  ال يأا، ا - 3
 .165أال الذي  في خ، ال تج  ال يأا، ص - 4
 .21جل   صالح، ال تج  ال يأا، ص - 5
 .113اأال خلع ال، ال قع د، ص - 6
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 أ  ي الصيعلد  ي فلا األع يدد،   دذه البل دد  دال أصد   ةدعي،  د ال لقدظ )صديع ةي(  عدت    
ال لقظ) جةعةيةي(  جةعال أيلهةعيد  ي الصةع   ال العر ت ال عت  د فةع العت   أ د  الهةدع  

ي )صدديع ةي( ترلددا فلددخ ي ددتع ل ةه  ددي العددالا بثيددتا ،  أددذلك  دد ال بل ددد) جةددع ةي(  تيتيقهدد
، ثددا ارلقدد  أعددع ذلددك فلددخ  ددر ا  األع يددد  فلددخ بدد  شددخص يج دد  األفشددي  ت ددر ا  العردد

 1 صعت العت  األ    ي العقيغيت بت  الهةع. الةي عد للترأي ،  بيال

يء أي يت دددتيال لتبددد ال اةشددد دددال خدددال   تا دددا ا  ت ددديا أعلدددا الرددد   الصددديعلد لدددعى الي ددديعييال  
 الأي يت تيةي  بل د  يت يد األصد   تتدملف  دال )أي ديت(  يقصدع أهدي ال دتيض،  تابر الر ، 

 2قخ أل د العصت.  تيال أ عةخ  بيال أ  عات  أهذا يب ال ال عةخ  بيال ال ت خ أي   تش

 ال اليظ أال أصيي   ذه العلد ا لدا يب ةد ا  ةقصدليال فدال العلد ا األخدتى  ةجدع  دةها: اأدال   
أأدددي ال لددديح الرأيددد ،  بددديال رأيأدددي   دددي تا    شددده تا ،  اأدددال الةأددديه الأجددديصي الدددذي تددد  ي أ اخدددت 

دددي أددديلعل ا الرأيعيدددد،  أأددد  11ه/5القدددتال  ا،  بددديال رأيددد    اظددد  فلدددخ فدددالا ال ت دددخ  ل  
بديال خأيدتا   دي األع يدد ال تبأدد  األع يدد ال ةقدتعك  فيت دي  أديأل تاض  ردتا  جعقت القلعي الذي

،  لقدددع تدددتك البثيدددت  دددال البتددد   ثددد " ي اشدددي يلدددخ بتدددي  القدددية ال"  أدددال  ددديةي  شدددتح فالجهددي
 3ه.525القص   ألأ  غتار  ي األتج رك، ت  ي  ةد 

                                                           
ا، 1688 ةش تا  ف يعا ، أيت  ، ، 2ر، الجامع في تاريخ  العلوم عند العربي ع فأع التي ال  تيأي،   - 1
  .266،261ص

تطور الطب في األندلس منذ عهود خالفة     ي ي،، فريتع تقي فأ ع ال165 يأا، صأال الذي  في خ، ال تج  ال - 2
ا، 2316، العل ا ا ة يةيد، 6   ،  جلد أيأ ،م(5969-773ه/390-986صر الموحدين)بني أمية وحتى نهاية ع

 .292، ص21 ج
، ييي 223، تشيع أ ت يأد، الع لد الي يعيد تيتيخهي  ي يتتهي، ص223فأع اليليا ف يس، ال تج  ال يأا، ص - 3

، تشيع أ ت يأد، الجراصت  ي التيتي ، 21، جل   صالح، ال تج  ال يأا، ص119-115أ فرير، ال تج  ال يأا، ص
 .292ص
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ةأيتدي  التدي ت دتع    ددي     دي   شدك  يده أال بدد  فلدا  أدع لده  ددال  د اع أ ليدد ت ديته  ثدد  ال  
الصدددددةيفي  الرأيدددددد  ثددددد  شدددددجت الي دددددال،  ال دددددق ل  ةع  الأيت يتيس... هدددددذه الةأيتدددددي  بيةددددد  

 عت  د  ي أجييد الي  يعيد،    ي يع  فلخ ا ت يا أ لهي أعلا الر   الصيعلد.
1 

 المطلب الرابع: الفلك والتنجيم

 األتض  التدددعأت  دددي  دددذه  لقدددع يدددث ا   دددأييةه  تعددديلخ فلدددخ التقبدددت  دددي خلدددا ال ددد  ا   
ال خل غي ،   ي  ذه الظ ا ت القلبيد،  بيال فلخ ال  ل يال تةظديا فلدا يي دت فلديها ال صد   
الخ   اغ  الةج ا  الب اب ،  لقع بيال للعل يء الأجيصييال  دي فهدع الع لدد الي  يعيدد ةصدي   دال 

  الصدددالك،  اختال هدددي  دددذا العلدددا الدددذي يدددتتأر أددديلظ ا ت القلبيدددد ال عيشدددد بيتجددديه القألدددد  أ غدددي
 2ي   ال  اغ   القص   بيال  ت تك  ليد لال ت يا أه.

الدذي فدتف   ال أيال الذيال أأدع ا ا ت دي ها أعلدا القلدك ةدذبت فلدي أدال أأدي التجدي  التدي تتي    
 3أ.ثيته العل يد البثيتك  ةهي بتي  األتج رك  ي األيبيا القلبيد.

 

 

 

 

 
                                                           

 .293ا عتي ي، ال صعت ال يأا، ص - 1
، أ لعتاس 169، أال الذي  في خ، ال تج  ال يأا، ص266 ي ع الشتيف  يعي    خ، ال تج  ال يأا، ص - 2

،  ذبتك م(5073-5002ه)182-100الحياة االجتماعية والثقافية لألندلس في عصر ملوك الطوائف خ ي ي، 
 عا   العل ا ا ة يةيد، جي عد الييا  يج تيت  ي التيتي  ا  ال ي، ىشتاف:   ع ع  ر  ةي، غ ا التيتي   ا ثيت، بليد ا

 .189ا، ص2332لخ ت أيتةد، 
 .85ش غي  يف، ال تج  ال يأا، ص - 3
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 في بجاية على أوروبا المبحث الثالث: أثر الحياة العلمية

ىال الي يتك الأجيصيد ا تريف  اال تؤثت فلخ األ ت أييال  تقتح لها أأ ا  ال عيتف العل يدد   
 األ تأيددد  القةيددد  ددي جدد  ي دد عه الت ددي ح  اليتيددد، تتتدد  فةهددي اجغأددي  البأيددت لم تأيدديال  ددال 

 1أج  التشأ   ال ال ةيأ  العل يد ال ةتشتك أأجييد.

 لا يبتقي األ تأي ال أي يتبيك ال عت ي عاخ  أ ت أي أ  ترلع ا الخ ةقد   عديتف أخدتى  دي   
شدددتخ ال يددديعيال  دددال ال ةددديرا ا  دددال يد األخدددتى،  بيةددد   دددعال ال  دددت  ا  دددال ي  دددال أددديال 
األ يبال التي شهع  تدع ا أ ت أدي فلدخ  د ايلهي فدال رتيدا التأديع   التجيتيدد،  هدذا الدتاأر 

ج ع األ ت أي،  قع بية ا يةقل ال  ختلف ال ةت جدي  التدي بيةد   دي أ  د اا فرر أبثت  ال ال  
أجييدددد، أيج دددي د الدددخ تعت ددده فلدددخ الععيدددع  دددال الصدددةيفي   ةهدددي صدددةيفد الشددد   الدددذي أثددديت 
افجديأها  تعل  دد ا صددةيفته  أخددذ ه الددخ أ ت أددي  مةديت لهددا أيدد تها  شدد اتفها   ددال شددعك افجدديأها 

 2أي الش عد. Bougieأ جي أه أرلق ا فلخ ايعي  عةها ا ا 

يصددددد لها فلدددددخ فدددددعك ا تيددددديرا  ت بدددددةها  دددددال ات ددددديء  دددددقةها أ ت دددددي ي ةي يدددددك فدددددال أي دددددي    
التخقي ددي  الج تبيددد،  فليدده أ دديخ  ت ددخ أجييددد ي ددتقر   ختلددف ال ددقال التجيتيددد ي دد  
غ   صديي  بتدي  ا  تأصديت"   دي  ت دخ فظي دد تيدر  يده  دقال الدت ا  دال الشديا  غيت دي 

يال  دال ا  دبةعتيد أردتا أدالع  صدت  أدالع الدي ال  الهةدع  ال أغصخ أدالع الدت ا   دقال ال  دل 
 3 الصيال  غيت ي".

                                                           
 .22أ يةد أ عشيه، ال تج  ال يأا، ص - 1
ا، 1669، ع.ر،  تبر الأي ث العل يد، االقي تك، أثر العرب والمسلمين في الحضارة األوربية تيي فلي ي ةس،  - 2
 .166ال تج  ال يأا، ص، ييي أ فرير، 66ص

 .163،  ؤلف  جه  ، ا  تأصيت، ص83أ يةد أ عشيه، ال تج  ال يأا، ص - 3
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 يذبت ا عتي ي أي ي"   عيةد أجييد  ي  غتةي  ذا بية   عيةد ال  ت  األ  ر  فديال أدالع   
أةي ي  يع  ال قال ىليهي  قلعدد  أهدي الق ا د   ةيردد  األ تعدد ىليهدي أدتا   أيدتا   جل أدد  الأ ديص  

 1أهي ةي قد".

أ  ي  ي ال جي  العل ي  بديال التدمثيت فدال رتيدا الةديرييال الدخ أجييدد،  الدذيال  تأد ا  دال ظلدا   
البةي ددد  غ دد تهي،  هددذا التر دد  ع عهددا الددخ التقددتح فلددخ  ظددي ت الي دديتك ا  ددال يد  ددي ت  ا 
أعلددا الل ددد العتأيددد،  أددذلك اةتشددت  يتبددد التتج ددد  ددي بدد  ال جددي   العل يددد  القبتيددد،   ددال 

ا بيةد  البتد  القل دقيد 12ه/9ل ا التي تتج   ي ةذبت القل قد ييث غأ  ةهييدد القدتال أيال الع
ت  تتج ددد الددخ الالتيةيددد،   ددال أدديال ت اع القل ددقد أأجييددد ال قبددت  القيل دد ف أأددي يي ددع الصدد ي

ه الأجديصي ال أيي دع ال رالدي،  قدع بديال  ترلد    جتهدع  دي هالي ال أال  ي ع ال  يلي الذي شدأ
 اليب ددد، أخددذ فةدده الععيددع  ددال األ تأيدديال،  فليدده بدديال   أددع  ددال بدد   ثقددف  القل ددقد  ال ةرددا

أ ت أدددي تعلدددا الل دددد العتأيدددد التدددي أصدددأي  أ ي ددديد لهدددا  دددي تتج دددد بددد  العلددد ا،  الدددخ جيةددد  
القل ددقد تتج دد ا الععيددع  ددال البتدد   ةهددي بتدد  الردد   الصدديعلد،  أددذلك ا ددتقيع ا  ددال التجتأددد 

 2العتأيد في د  أجييد خيصد.

 ةة خ أقيد العل ا األختى التي أخذ  ةهدي األ ت أيد ال بيلبي يديء  ال ةردا  األع   الشدعت     
 القلك،  أي ي فلا الي ي   التيي يي ،  قدع أ دعتها ا فدعاع  دال أيةهدي الصدقت  بيةد  أجييدد 

 3فيص د التيي يي  أيلة أد لم ت أييال.

 

                                                           
 .293ا عتي ي، ال صعت ال يأا، ص -1
، ييي أ فرير، 66،69، ع.ر، عات ال عيتف،  صت، ع.س، صأثر العرب في الحضارة األوربيةفأيس  ي  ع العقيع،  -2

 .82، ري تيع   ةبه، ال تج  ال يأا، ص121يت ر، ال تج  ال يأا، ص، فأع ال ةي 113ال تج  ال يأا، ص 
 .221، ع.ر،  بتأد ا  تقي د، ت ةس، ع.س، صالمسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالياأي ع ت  يا ال عةي،  -3
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ةيفي   ختلقددد  لدديس  ددذا  ي دد   أهدذا ر ع  أجييددد أ ت أددي أشددتخ العلدد ا، ب ددي فت تهدي أصدد  
أددد  أخدددذ ا  ةهدددي أعدددض  دددال فددديعا  أ يليهدددي الدددذيال فت ددد ا أددديلبتا  ال ددديي د  الجددد عك  الت دددي ح 
 الأ دديرد  ددي ال عي لددد،  ددذا ال  دد  أ  دد  األ ت أيدديال  شددجعها أبثددت  ددي ا ددت ال  الظددت ف 

لييدديك  ةقلدد ا بدد   ددي بدديال يةقصددها  ددي  ختلددف ال جددي  ،  بدديال لأجييددد الق دد   ددي اةعدديه ا
 األ ت أيد  ع عهي الخ الةه د  الي يتك.
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وفي األخير بعد دراستنا لموضوع الحياا  األدبياو و العيمياو فاي ب اياو خاهد العماد الحم ااد    
 توصينا الى م موعو من االستنتا ات نيخصما فيما ييي:

أن الحيااا  العيميااو واألدبيااو فااي ب ايااو فااي ب ايااو لاناات مأد اار  بااالر   ماان أن فتاار  حلممااا  -
 لانت قصير ، ومن عوامد اأد ار ا:

ماان خااهد تةااريبم  الااى تشاا يا األمااراع ليعياا  والعيماااع خاصااو العيااو  النةييااو والعةييااو، و لاا   -
 ااداع عياايم  بالماادايا ماان بياانم  األمياار الناصاار باان عينااا  الاا   أولماا  عنايااو م الساام  واإ

 خاصو وش عم  عيى طيب العي .

 لما سا مت   ر  العيماع الى ب ايو في اأد ار العيو  والمعارف. -

باإضافو الى   ه العوامد،  نا  عوامد أخرى سا مت فاي مماداد الحرلاو العيمياو وتطور اا   
من بينما االستةرار السياسي ال   عمد األمراع عيى توطيده من خاهد صاد الراورات الداخيياو 

 والخار يو التي عرفتما الدولو في تي  الفتر .

لعباات دوراه  اماااه فااي الحرلااو العيميااو  لمااا لاناات ب ايااو تأخاار بالمتسسااات التعييميااو والتااي -
 شرف اهلل األرض بما واللتاتيب والأوايا والملتبات.وعيى رأ    ه المتسسات المسا د التي 

وعرفت اأد اراه في العيو  النةييو ا  انما بيغات ملاناو مرموقاو فاي ال اناب الاديني حيا  بيا   -
لى تطور انتا ما االدبي مان شاعر ونرار ا ضافوال تماد ول  يلتفوا باالتباع باإعيمائما در و ا

 و ير ا.

ونتي ااو التسااامذ الاا   لااان ينتم اات الخيفاااع ت اااه مختيااف العيااو  لاا  يةتصاار ا تمااا  العيماااع  -
خ وبةيو العياو  االخارى ومان يالنةييو فةط بد نبغوا في العيو  العةييو لالرياضيات والتار بالعيو  

ت ن لر ابو عبد اهلل بن حمااد الصانما ي وابان اشمر الشخصيات التي نبغت في   ه الم اال
 المييذ الطبيب و ير   من العيماع.
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بفضاااد الرصااايد الرةاااافي لب اياااو الااا    نتااات مااان تعااادد وتناااوع التفاعاااد الحضاااار  والرةاااافي و  -
قتصاااااد  خاصااااو فةااااد اصاااابحت لتطااااور العيمااااي واالا اسااااتطاعت ان تسااااا   فااااي دفااااا ع يااااو

 وتصدير بعض المنتو ات. مرلأا  اما لصناعو السفنالناصريو 

من سياساااااو األماااااراع الحمااااااديين التاااااي تمياااااأت بالحنلاااااو والتساااااامذ والمسااااااوا  باااااين السااااالان  -
األصااييين والوافاادين مليمااا أدى  لاا  الااى االحتلااا  البياادان الم اااور  وخاصااو منمااا أوربااا التااي 

 تأررت بمختيف اآلداب والعيو  في ب ايو ونةيما الى أوروبا لهستفاد  منما.

م ن نستطيا الةود أن عصار الدولاو الحمادياو فاي ب اياو لاان مان أأ اى الفتارات التاي مارت   
بما ب ايو عيى مر التاريخ و ل  لما بيغتت من تطور فاي الم ااد العيماي والفلار  الا    ادت 

 بت الناصريو من أ   مرالأ اإشعاع األدبي والعيمي في العال  االسهمي وأوروبا.
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 أوال: المصادر

ه/ 856بنننار أبنننل مبننند اع م مننند بنننل مبننند اع بنننل أبنننل ب نننر ال  نننام   : ابنننل اآ (1
 ، د.س.تح: عبد السالم الهّراس، دار الفكر، لبنان، 4ج، التكملة لكتاب الصلة، م(0681

، م(0628ه/831يثرر م  الدرل أبل ال ننل م نل بنل أبنل ال نرم ال)نربا ل  :ابل ال  (2
، دار الكتلللب اليلم لللة، 1ملللرا :تلللد: مسملللد  :سللل  اللللد ا ،  ، 9، 8مللل الكاملللي الللر التلللار  ، 

 .م1981ب ر:ت، 
ن ي االبتهاج ار ت ر ز اللد باج، دار الكتلب  ، م(0138ه/383  :  مد بابا التمب تلأ (3

 اليلم ة، ب ر:ت، د.س.
، م(0082ه/581دررنننل ال)ننرري  أبننل مبنند اع م منند بننل م منند بننل ادررنن   :اال (4

   م.2002، مكتبة الثقااة الد ن ة، القاهرة، 1اخترا  األاا ، م نزهة المشتا  ار 
، التمه لد م(0336ه/778ن و  جما  الدرل أبل م مد مبد النر رم بنل ال ننل  :ال (5

، مؤسسللة الرسللالة، ب للر:ت،  1اللر تخللر   الفللر:ا عللل  األصلل:ي، تللح: مسمللد سسللن ه تلل:،  
 م.1980

، دار 1، صلس ح البخلار ، جالجعفنل بخار  أبل مبد اع م مد بل انمامر  البخنار ال (6
 م.1992الهدى، الجزائر، 

، الذخ رة ار مساسن أهي الجز رة، تح: اسسان بل بنام أبل ال نل م ل ال)ترر لا (1
 م.1919، الدار المغرب ة للكتاب، ل ب ا،ل 1عباس،  

، مراصلد اال لالا م(6331ه/ 937بغداد  صفل الدرل مبد المؤمل بل مبد ال ق  :ال (8
 م.1992، تح :تع: مسمد البجا: ، دار الج ي، لبنان، 1:البقاا، م  األمكنة عل  أسماء

، أخبللار المهللد  بللن تلل:مرت، تلل : عبللد السم للد ساج للات، أبننو ب ننر بننل م ننل  الصنن  اجل  (9
 .م1986ال: ن ة للكتاب، الجزائر،  ، المؤسسة2 
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 كلر بلالد رار ق لة :المغلرب :هل:، المغلرب الر ذم(0132ه/267ب ر  أبل مبرند  :ال (10
 جزء من كتاب المسالك :الممالك، دار الكتاب اإلسالمر، القاهرة، د.س.

، رسلللللة م(0307ه/707جنننا ل أبنننو م مننند مبننند اع بنننل م مننند بنننل أ مننند  رتال (11
 .م1981الت جانر، ت : سسن سسنر عبد ال:هاب، الدار اليرب ة للكتاب، ت:نس، 

دار السلد ،،  ،4، 2، تفسل ر القلر ن اليمل م، جم(0363ه/773 افظ ابنل  يثرنر  :ال (12
 م.2011مصر، 

، جلل:اهر القللر ن، تللح: مسمللد رشلل د م(0060ه/515 امنند الغ الننل ال)ونننل  :أبننل  (13
 .م1986، دار رس اء اليل:م، لبنان،  2رضا القبانر،  

ار   بلة، د،  1 ، 1ج، التح البلار  شلرح صلس ح البخلار ، جر أ مند العنن ي ل ابل  (14
 .م2005الر اض، 

 ف ننننننناو  أبنننننننل ال اننننننننم م مننننننند ال ف ننننننناو  بنننننننل ال)نننننننر  بنننننننل أبنننننننل ال اننننننننم ال (15
تللللح: خ للللر الللللد ن ، 2ج، تير لللل  الخللللل  برجللللاي السللللل ، م(0378/ ه/0381الررنننننل  :

 .م2013الجزائر، كردادة،  ، دار2شترة،  
خ)رب لنال الدرل الو رر أبل مبد اع م مند بنل مبند اع بنل ننعرد الغر نا)ل ابل ال (16

تار   المغرب اليربر ار اليصر ال:س  : القسم الثال، من  ،م(0336ه/778ال دلنل  :
ار الكتلاب، اللدار كتاب أعملاي االعلالم، تلح: أسملد مختلار اليبلاد  :مسملد ابلراه م الكتلانر، د

 .م1964الب ضاء، 
، تلللار   ابلللن خللللد:ن المسلللم  د للل:ان م(0218ه/616خ ننندول مبننند النننر مل  :ابنننل  (11

ملللرا: ، 6جالللر تلللار   اليلللرب :البربلللر :مللن عاصلللرهم ملللن ذ:  الشللل ن االكبلللر،  المبتللدأ :الخبلللر
 م.2000سه ي زكار، دار الفكر، ب ر:ت، 

 م.1994، دار القلم، لبنان، 5،  1، مقدمة ابن خلد:ن، جللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل (18
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خ  نننننننال أبنننننننل العبنننننننا  )نننننننم  الننننننندرل أ مننننننند بنننننننل م مننننننند بنننننننل أبنننننننل ابنننننننل  (19
تلح: اسسلان عبلاس، ، 5، 3ج، :ا ات األع لان :أنبلاء أبنلاء الزملان، م(0637ه/860ب ر  

 .م1911دار صادر، ب ر:ت، 
، كتلللاب م(0668ه/865ننننعرد المغربنننل أبنننل ال ننننل م نننل بنننل مونننن   :ابنننل   (20

 م.1910، منش:رات المكتب التجار ، ب ر:ت، 1الجغراا ا، تح :تع: اسماع ي اليربر،  
الاّللئللر المصللن:عة اللر ، م(0567ه/300مبنند الننر مل   :النننرو)ل جنني  النندرل  (21

 م.1981، دار الميراة، لبنان، 3،  1األساد ، الم:ض:عة، ج
، مؤسسلللة الرسلللالة،  1، االتقلللان الللر علللل:م القلللر ن، تلللح: شلللي ب األرنلللاؤ: ،  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل (22

 م.2008لبنان، 
 با  االنت صاء لخبار دو  المغنرب القصن : الندولتال المراب)رنة والمو درنة أبو الع (23
 م.1954دار الكتاب، الدار الب ضاء،تح: جيفر الناصر  : خر:ن،  ، 2ج

، 2ج، خر دة القصر :جر دة اليصر:  سم شيراء المغرب :األندلس، العماد الصف ا ل (24
ر:سر الم :  : خر:ن، الدار تح: أذرتاش أذرن:ش، نقسه: مسمد المرز: ر، مسمد الي

  .م1911الت:نس ة للنشر :الت:ز ع، 
 م(  تننننننان النننننندرل مبنننننند الو نننننناب م ننننننل0376ه/758م ننننننل  ننننننافل النننننننب ل  : (25

، اإلبهللاج اللر شللرح المنهللاج: شللرح عللل  مللنه  ال:صلل:ي اللل  م(0367 ه /770النننب ل  :
الزمزمللر، تللح: أسمللد جمللاي ، 2جه(، 685علللم األصلل:ي للقاضللر الب ضللا:  المتلل:ار سللنة  

س لاء التلرا،، ، 1ن:ر الد ن عبلد الجبلار صلغ ر ،    دبلر،دار البسل:، للدراسلات االسلالم ة :اا
   .م2004
م(  منننال  0385ه/723عمننر  أبننل ف نن  اع )نن اب النندرل أ منند بننل ر ننل  :ال (26

البصار فل ممال  المصار: ممال  النرمل وال ب)نة والننودال وافرر رنا والمغنرب وال ندل  
 .م1911تح: كامي سلمان الجب:ر ، دار الكتب اليلم ة، لبنان،  ،4، جوقبائ  العرب
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الدرا لة ال من  ،م(0331ه/702 :أبل العبا  أ مد بل أ مد بل مبد اع  الغبرر ل  (21
 .م2001، دار البصائر، الجزائر، 1المئة السابية ببجا ة،   عر  من اليلماء ار

، تقل: م البللدان، تلد: البلار:ن م(0330ه/736فنداء ممناد الندرل اننمامر   :أبو ال (28
 ماك ك:ك ن د سالن، دار صادر، ب ر:ت، د.س.

، ترت لب الملدارك م(0023ه/522 ا ل مراض بل مون  بل مراض النبتل  : ال (29
، :زارة األ: لا  2لميراة أعالم مذهب ماللك، تلح: عبلد القلادر الصلسرا: ،  :تقر ب المسالك 

 م1983سالم ة، المملكة المغرب ة، :الشؤ:ن اال
 ، دار5، كتلاب صلبح االعشل ، جم(0206ه/660   ) د  أبنل العبنا  أ مند  :ال (30

 .م1915الكتب الخد : ة، القاهرة، 
، :صللل  م(0521ه/335:لرنننول االفرر نننل ال ننننل بنننل م مننند النننو ال الفاننننل    (31

، دار الغلللللرب االسلللللالمر، ب لللللر:ت، 2تلللللر: مسملللللد سجلللللر، مسملللللد األخضلللللر،  ، 2اار ق لللللا، ج
 م.1983
، الرسللللة المغرب لللة، تللل : سللليد ب:اال لللة، م(0338ه/761م مننند العبننندر  الب  ننننل  : (32

 م.2001منش:رات ب:نة للبس:، :الدراسات، الجزائر، 
تلح: نل:ا  ، 8ججل:اهر القلام:س، ، تاج الير:س: ملن م مد مرت ل ال نر ل ال برد  (33

 . ، دار األبسا،، الجزائر 1الجراح،  
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 ه6ه الى القرن5في بجاية خالل عهد الحّماديين من القرن  دبية والعلميةالحياة األ   

، ينسةل  تتضمن هذه المذكرة دراسة الحياة العلمية واألدبيةة يةب بيايةة  ةهد الةد الحمنةاديين  
الضوء الى تأسيس قلعة بنب حمنةاد بالمسةيلة مةن  ةّر حمنةاد بةن بلكةين  بن بنةو بسةب  توسة  

م الناصةةةر بةةةن النةةةاس يةةةب القبائةةةد اللهليةةةة ومةةةا يعلةةةوه بةةةالمكر  األوسةةة ، وكةةةذل  بسةةةب  انلةةة ا
ةةةاد يةةةب البحةةةت اةةةن مقةةةر يديةةةد لةةةدولتلم ووقةةة  ا تيةةةار  وسةةةيببيمعركةةةة يةةةب  يكةةةر بمةةةراء بنةةةب حمن
 الناس الى بياية لتكون ااصمة لدولتلم، يانتقد  ليلا السكان واستقروا بلا.  الناصر بن

وبةةةةذل  بصةةةةبحت بيايةةةةة تحمةةةةى بأهميةةةةة الميةةةةة واقتصةةةةادية بةةةةين م تلةةةةّ األق ةةةةار العربيةةةةة   
 واألوراسية باإلضاية الى هيرة العلماء والفقلاء  ليلا والدور الذي لعبوه ييلا.                    
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     La vie littéraire et scientifique à Bejaïa Alhamadaan pendant 
le règne du 5ème siècle au 6ème siècle AH. 

    Cette note comprend l'étude de la vie scientifique et littéraire à 
Bejaïa, pendant le règne de Alhamadaan, lumière Vensult sur la 
fondation de Beni Hammad Fort Balmcilh par Hammad bin Belkin 
cependant, en raison de l'expansion des tribus semi-circulaires et ce 
qu'ils ont fait au Maroc Orient, et aussi à cause de la défaite de 
Nasser bin Alnas dans la bataille dans la fenêtre, considèrent princes 
Bani Hammad dans la recherche d'un nouveau siège pour l'Etat et a 
choisi Nasser bin Alnas sur le Bejaïa pour être leur capitale, rendez-
vous à la population et les établit. 

   Ainsi Bejaïa sont devenus une importance scientifique et 
économique des différents pays arabes et plus eurasienne à la 
migration des scientifiques et des universitaires à eux et le rôle qu'ils 
ont joué en elle. 
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    Literary and scientific life in Bejaia Alhamadaan during the 
reign of the 5th century to the 6th century AH. 

    This note includes the study of scientific and literary life in Bejaia, 
during the reign of Alhamadaan, Vensult light on the founding of Beni 
Hammad Fort Balmcilh by Hammad bin Belkin however, due to the 
expansion semicircular tribes and what they did in Morocco East, and 
also because of the defeat of Nasser bin Alnas in the battle in the 
casement, consider princes Bani Hammad in the search for a new 
headquarters for the state and chose Nasser bin Alnas on the Bejaia 
to be their capital, go to the population and settled them. 

   Thus Bejaia have become a scientific and economic importance of 
the various Arab countries and Eurasian addition to the migration of 
scientists and scholars to it and the role that they sell them. 
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