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 :قضايا مصدرية من تاريخ الدولة المرابطية: المحور األول
 

  (ى نهاية المرينيينمن المرابطين إل)مصادر الغرب اإلسالمي دراسة  -0

 :مقدمة -

يعتبر التعريف بمصادر الغرب اإلسالمي بمختلف أنواعها أمر مهم بالنسبة 

للمتهمين بمختلف قضاياه السياسية واالجتماعية واالقتصادية أو الثقافية، التي 

تكتنف مختلف متونها رغم صعوبة البحث عنها في متن واحد، حيث إن مختلف 

نفرد بتناول قضية االقتصاد أو الدين أو الثقافة بمعزل عن المصادر التاريخية ال ت

بقية القضايا األحرى لذلك وجب التعريف بهذه المصادر بالوقوف عند مختلف 

مضامينها، لذلك وجب على الباحثين الرجوع إلى جل هذه المصادر، ومراعاة 

 .سيرورتها التاريخية والحضارية من أجل فهم مراحل مغرب العصر الوسيط

لمساعدة الباحثين في هذا الجانب، آثرنا إلى تقديم هذه المصادر حسب أنواعها و

 وحسب مضامينها، واستنادا على   

 .بعدين استحضرنا في األول البعد المعرفي والواقعي وفي الثاني البعد النوعي 

 :صناف المصادر وبعض أنواعهاأ -أ

 : الرسائل الديوانية*

ا من أهم مصادر البحث التاريخي، فينطلق تعتبر الوثيقة التاريخية مصدر

منها الباحث، ويبني عليها مالحظاته وتحليالته وتركيباته؛ خصوصا عندما تكون 

الوثيقة قريبة من الحقبة المدروسة، ومن هذا المنطلق كانت الرسائل الديوانية 

جزءا من وثائق العصر الوسيط التي يمكنها أن تؤدي مهمة كبيرة في إعادة قراءة 

 . تاريخ الغرب اإلسالمي

إن اعتبار الرسائل نموذجا لالستغرافيا التاريخية يجد مبرره من تلك التي 

لها عالقة بالتاريخ وأحداثه أي الرسائل الديوانية، على اعتبار أنها لسان حال 

الجهاز الحاكم في الدولة، وهي تعكس وجهة نظر معينة لألحداث قد تخالف أو 

حت به المصنفات التاريخية الالحقة، وهذا تعبير تحالف ما عبرت عنه وصر

وكشف عن حقيقة مظان تلك المدونات، ألن هذه الرسائل يمكنها أن تمثل المادة 

المقارنة التي حين نقابلها بالمصادر والمدونات ال بد وأن تبوح بالعديد من 

خي العناصر المبهمة، بمعنى أنها تعطي على المستوي المنهجي والمعرفي والتأري

العديد من عناصر التقابل بغرض التوضيح أو اإلثبات أو التصحيح أو النفي لكل 

الخلفية التي  -ولو بشكل تقريبي-ما ورد في المصادر، بل من شأنها أن تحدد 

 .حكمت المؤرخ في تدوين تلك األحداث دون أخرى

على أن هذه الرسائل قد تسمح بالتعرف على النظرة التي حكمت 

اكمة في كتابة وعرض تلك األحداث؛ إذ الرسائل باستطاعتها أن المؤسسات الح
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تمنحنا هذه الخلفية، خاصة إذا استحضرنا طبيعة الدولة وعالقتها بالمؤسسات 

علما بأن الرسائل الصادرة عن األمير . التابعة لها ومنها مؤسسة ديوان الكتابة

من جانب آخر  تظل في أغلبها ذات طابع إعالمي توجيهي وتربوي ودعائي، وهي

مرآة تكشف الطابع اإلداري والعناصر الموجهة لسياسة الدولة؛ إذ الرسائل لسانها 

 .الناطق ودليلها الساطع

لهذه األهمية يمكن اعتبار الرسائل الديوانية مصدرا إضافيا جديدا، يؤرخ 

لحقب متوالية وأحداث متالحقة هي من صميم الفعل السياسي للحاكم، أي إنها 

ة قريبة لطرق التقديم الرسمي لألحداث، وسبل التسيير واإلدارة تعطي نظر

 .والتوجيه، سواء في الحياة السياسية أو اإلدارية أو العسكرية أو الفكرية

وتشير في هذا اإلطار الدراسات التاريخية التي اهتمت بالرسائل الديوانية 

ترة ما بعدها لكنها ذات التي تنتسب للفترة المرابطية مثال أو لما قبلها، أو تنتسب لف

كنصوص )عالقة بالغرب اإلسالمي، نصوص ناذرو أو غير ذات طبيعة أدبية 

، أو الفقهية (الفتح ابن خاقان وابن دحية وابن خفاجة واألعمى التطيلي وغيرهم

، أو تنتسب إلى كتب التراجم وغيرها من (كنوازل ابن الحاج وابن رشد وغيرهما)

لهذه الحقبة أو تلك، لكن األمر هنا يتعلق بالمصنفات أنواع الكتابات المنتسبة 

التاريخية التي ال نكاد نجد أي مصنف منها، ليس ألن المرابطين مثال أو من قبلهم 

األنوار الجلية "ففي كتاب الصيرفي  -قلت أم كثرت-لم يهتموا بالكتابة التاريخية 

س ألن الزمن عبث بباقي المفقود البرهان األمثل، ولي" في أخبار الدولة المرابطية

المصنفات التي اعتمدها بعض المؤرخين الحقا في كتاباتهم عن هذه الحقبة، ولكن 

ألن الصراعات المذهبية والسياسية كانت كذلك في نظرنا سببا كافيا إلتالف 

وإحراق أغلب ما خلف، وفي هذا إشارة للموحدين الذين عقبوا المرابطين على 

عض الرسائل الديوانية قد خرجت للنور كتلك التي وإذا كانت ب. حكم المغرب

نشرها حسين مؤنس ومحمود علي مكي وحياة قارة، أو أحمد عزاوي ومن قبله 

 .ليفي بروفنسال، ودمحم البركة، فإن بعضها اآلخر ما يزال مفقودا

أما فيما يخص الرسائل الموحدية الديوانية فهي تمثل استغرافيا تاريخية 

حقبة، ألنها في جميع الحاالت أحسن حاال من الرسائل الديوانية هامة لدارس هذه ال

لدول قبلها، لكون بعضها على األقل وصلنا مجموعا كما هو الشأن بالنسبة 

للرسائل الموحدية التي نشرها ليفي بروفنسال وأعاد نشرها أحمد عزاوي، أو تلك 

". جديدة مجموعة: رسائل موحدية"التي جمعها ونشرها أحمد عزاوي بعنوان 

والرسائل المرابطية التي تبقى هي بدورها أحسن حاال من الرسائل الديوانية التي 

 .قبلها، حتى إنه يصعب أو يقل العثور على نموذج لمراحل سابقة عنها

إن القضايا التاريخية العديدة التي تبسطها الرسائل الديوانية كافية لالهتمام 

الناصري أثناء حديثه عن أهمية الرسائل في بهذا النوع من المادة المصدرية، قال 

والمقصود منها ما تضمنته من بيان األحوال واإلفصاح عنها : ))البحث التاريخي
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على أصح منوال، فالرسائل هي عماد التاريخ ومالكه، نازلة منه بالمحل الذي 

، وهذا ما يفسر حرصه وحرص غيره على اإلكثار (( نزلت من الدرر أسالكه

 .ؤلفاتهممنها في م

 : المدونات التاريخية -*

تعتبر المدونات التاريخية من أبرز المصادر التي اعتمد عليها المؤرخون 

األوائل منهم والمتأخرون؛ فعي مجمل الكتابات اإلخبارية التي سجلها أصحابها، 

رغبة في تدوين أخبار الملوك والسالطين واألمم السابقة، سواء بتدوين األخبار 

معاينة األحداث والوقائع عن قرب، أو باالعتماد على نصوص إخبارية  الشفهية أو

إما بدافع ذاتي يطمح للتقرب من الدولة ووالتها، أو بطلب من أمرائها . وغير ذلك

رغبة في جمع أخبار أحقاب أو أسالف تركوا فما أخبر عنهم، وال كتب عن أحوال 

 . بعضهم وال عنهم

ادر التاريخية، في اعتباره من وتتمثل أهمية هذا الصنف من المص

المصادر األولى للمؤرخ، التي وجهت البحث في اتجاه االهتمام بالقضايا السياسية 

والعسكرية دون غيرها، والتي من بين ما تؤاخذ عليه، انحياز أصحابها للتاريخ 

الحدثي والسياسي العسكري والتأريخ للحكام وميلهم نحوهم، إضافة إلى انحيازهم 

ى لديه ملكة النقد القبلي  والمذهبي، فينعكس ذلك على الباحث بحيث لن تُنَمَّ

 .والتمحيص واالنتباه أثناء النظر في مضامين تلك المدونات وطرق االستفادة منها

 :ومن األمثلة على ذلك نذكر 

/ هـ912.ت)ألبي عبد هللا دمحم بن عمر الواقدي " فتوح إفريقية"كتاب 

ادر التي تحدثت عن الفتح اإلسالمي لبالد المغرب، يعتبر من أقدم المص، (م299

وهو كتاب يغلب في بعض رواياته الطابع األسطوري والقصصي على الطابع 

التاريخي، مما يجعل االستفادة منه صعبة، ودافع هذا الحكم هو اعتماد الواقدي في 

رواياته على ابن اسحاق الذي يشكك المؤرخون القدامى قبل المحدثين في صحة 

كتاب الواقدي ))إن : أخباره، وهو حكم تنبه سعد زغلول عبد الحميد فيه إلى القول

األصيل عن فتوح إفريقية أخذ يتطور مع مرور الوقت حتى وصلنا في الشكل 

متباينة، كان لسياقها األثر (( األسطوري الذي هو عليه، وذلك في ظروف تاريخية

 .على مضمون الكتاب

ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن " فتوح مصر والمغرب"كتاب 

اعتمد في رواياته التاريخية على األسانيد  ،( م220/ هـ952. ت)عبد الحكم 

الكاملة، دون تجاهل للروايات التي حفظتها ذاكرة الناس، عارضا لها رغم عدم 

. الوثوق بها حرصا منه على بيان رواتها، وأمانة منه في نقلها، دون اعتناء بنقدها

هو لم يكتف باعتماد الروايات الشفهية التي تناقلها الرواة، بل استند كذلك إلى و

معلومات مكتوبة نقلها عبر المشايخ الذين رأوا السجالت الرسمية الخاصة بفتح 

وهو إذ يقلل من ذكر . مصر والمغرب، أو نسخوها قبل احتراق ديوان الفسطاط
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ة الحقائق التي جمعها أو لقلة اإلسناد، ويطنب في تأريخ حوادث الفتح؛ فلقل

األحاديث التي حصل عليها، ورغم ذلك فروايته تعتبر من أقدم وأدق وأكمل 

ابن كر منهم لذين نذ، حيث اعتمد على العديد من الرواة االروايات التي وصلتنا

لهيعة، والليث بن سعيد، ويزيد بن أبي حبيب النوبي، ويحيى بن عبد هللا بن بكير، 

 .الح، وخالد بن حميد، وعبد الملك بن مسلمةوعثمان بن ص

وإلى جانب هذه الروايات التي نقلها ابن عبد الحكم، هناك بعض الروايات 

والقصص الشعبية التي أوردها المؤلف، والتي كانت متداولة بين أهل مصر في 

عصره سواء عن فتوح مصر والمغرب، أو عن التنظيمات اإلدارية والخطط، مما 

قيمة مضافة إلى أهميته حين تحدث عن العمران والنظم والتراتيب  أعطي للكتاب

مما جعل رواية ابن عبد الحكم نموذجا للرواية الشرقية لقصة الفتح اإلسالمي ... 

لبالد المغرب؛ إذ يعتبر كتابه أقدم المصادر العربية في تاريخ الفتح، منذ قيام 

 بن سعد، ومعاوية بن عمرو بن العاص بفتح برقة وطرابلس، ومعاودة عبد هللا

حديج الكرة على إفريقية، ثم يستمر في سياق الروايات عن الفتح على أيدي عقبة 

بن نافع، وأبي المهاجر دينار، وزهير بن قيس، وحسان بن النعمان، ويستكمل 

 .روايته بوالية موسى بن نصير على إفريقية

بن داود ألبي جعفر أحمد بن يحيى بن جابر " فتوح البلدان"كتاب 

، كتاب سلك فيه طريقة الواقدي  (م228/ هـ922. ت)المعروف البالذري 

والمدائني وابن عبد الحكم وغيرهم، إال أنه لم يجر فيه على طريقة الحوليات، 

وعرض أخبار الفتوح مرتبة حسب البلدان، وهو كتاب مهم في فتح إفريقية، اعتمد 

مالحظاته الشخصية التي يرجح فيها فيه على ما رواه الواقدي، مع طبع األخبار ب

رواية على أخرى، غير أنه أخطأ في بعض أخباره، والراجح أن السبب في ذلك 

. يرجع إلى اعتماده على مصادر شرقية ال تتضمن أخبار صحيحة عن إفريقية

، نظرا (المختصر)مجرد كتاب البلدان الصغير " فتوح البلدان"ويبدو أن كتاب 

ناوله ألحداث الفتح جميعا، ذلك بأن البالذري كان قد بدأ في لكونه جاء سريعا في ت

، لكنه لم يتمه كما قال ابن النديم في "كتاب البلدان الكبير"تطويله وأعطاه اسم 

لكن أهمته تكمن في إيراده لمعلومات قيمة عن النظم المالية واإلدارية . فهرسته

 ..واألحوال االجتماعية

ألبي بكر " وبداية دولة الموحدين أخبار المهدي بن تومرت"كتاب 

، ترجع أهميته إلى كون صاحبه شارك  (م09/هـ6ق)الصنهاجي المكنى بالبيدق 

في صنع الوقائع التي وصفها؛ فباإلضافة إلى كونه شاهد عيان، فهو تلميذ للفقيه 

دمحم بن تومرت الهرغي، ورفيق لعبد المومن بن علي الكومي، لذلك جاءت أخباره 

لة، فهو يلقي الضوء على تنظيمات حركة الموحدين، وصراعهم مع دقيقة ومفص

وألهمية الكتاب . المرابطين، لذلك وجب االحتياط مما يورده عنهم من معلومات

 . اعتمد عليه غير واحد من المؤرخين مثل ابن القطان وابن عذاري وغيرهما
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ة تاريخ المن باإلمامة على المستضعفين، بأن جعلهم هللا أئم"كتاب 

وجعلهم الوارثين، وظهور اإلمام المهدي في الموحدين على الملثمين، وما في 

ألبي " مساق ذلك من خالفة اإلمام الخليفة أمير المؤمنين وآخر الخلفاء الراشدين

 ،( م0022/ هـ525. ت)مروان عبد الملك بن دمحم بن صاحب الصالة الباجي 
في الدولة الموحدية ككاتب  أهميته تكمن في استفادة مؤلفه من عمله الرسمي

للخليفة يوسف بن عبد المومن، حيث مكنه منصبه من استغالل الوثائق التي 

ضمتها الدواوين المخزنية، كما أن الكاتب يعتبر شاهد عيان على كثير مما أورده 

في كتابه الذي لم ينج من الضياع منه سوى قطعة تغطي السنوات األربع األخيرة 

وهو دعامة . والنصف األول من عهد ابنه أبي يعقوب يوسف من عهد عبد المومن

للباحث في تاريخ دولة الموحدين ال يمكن االستغناء عن مادته الخصبة والدقيقة، 

إضافة إلى طريقة كتابته حيث رتب المؤلف معلوماته حسب السنوات، فكان في 

/ هـ555 ثالثة أجزاء، نجا من ضياعها الجزء الثاني فقط، الذي يبتدئ من سنة

م، أما باقي األجزاء فما تزال مفقودة إلى 5511/ هـ565م وينتهي سنة 5551

 .اليوم

ألبي الحسن الجزري الموصلي المعروف " الكامل في التاريخ"كتاب 

وهو كتاب ضخم تناول تاريخ العالم عامة  ،( م0988/هـ681. ت)بابن األثير 

األثير حسب السنين، يهمنا منه والعالم اإلسالمي خاصة من أول الزمان، رتبه ابن 

/ هـ615حوليات أحداث إفريقية والمغرب واألندلس من بداية الفتح إلى سنة 

م، وهي أحداث استقاها من أهم المصادر العربية وأكثرها دقة؛ فقد اعتمد 5125

المؤرخ فيها على مصادر أندلسية ومغربية كانت متوفرة في عصره، ومصادر 

الذي لخص ما فيه ورسمه على طريقته، لكنه أضاف  مشرقية مثل كتاب الطبري

إليه ثالثمائة سنة، وزاد عليه بأن سد ثغراته بالرجوع إلى كتب أخرى سواء التي 

، ناهيك ...للرقيق القيرواني، أو لمحمد بن يوسف الوراق، أو ألبي عبيد البكري

  .عن كون ابن األثير اعتنى بصحة معلومات كتابه، وتلك من معالم تميزه

لعبد الواحد بن علي التميمي " الُمعجب في تلخيص أخبار المغرب"كتاب 

/ هـ616، كتاب أدب وتاريخ ألفه صاحبه سنة  (م0952/ هـ652. ت)المراكشي 

م، يحكي عن األندلس من الفتح وحتى عصر الموحدين مع ما يتصل بتاريخ 5112

ب عبارة عن تقرير كما أن الكتا. هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب

تاريخي وإداري واقتصادي عام عن الغرب اإلسالمي، وتعريف ألهل المشرق 

بأحوال أهل المغرب، حيث احتل صاحبه مكانة ومنزلة متميزة مكنته من االطالع 

على العديد من الوثائق، غير أن هذا الرصيد لم يستغل ألن المراكشي كتب مصنفه 

وإذا كان ذلك برأي البعض . ما كان بذاكرته بعيدا عن المغرب وعن مصادره إال

إيجابيا نظرا ألنه أتاح له الفرصة لنقد مادته المتصلة بتاريخ الموحدين، وجعله 

بعيدا عن الدعاية لمذهب المهدي بن تومرت، فإن عدم الرجوع لمصادره أربك 
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رواياته وجعلها متباينة ومختلفة عن المصادر األخرى، فضال عن االختصار 

 .د الذي أثر على مجموع إنتاجهالشدي

لحسن بن علي " نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان"كتاب 

، اهتم مؤلفه بالدولة الموحدية أساسا،  (م08/هـ2ق)بن دمحم بن القطان المراكشي 

إال أنه أورد مادة هامة عن التاريخ المرابطي، فكتابه يضم العديد من األخبار 

ان الغرب اإلسالمي؛ فهو يجلي الكثير من النواحي التي ما الهامة عن مجموع بلد

زال يلفها الغموض في تاريخ المغرب واألندلس خالل فترة الصراع بين 

المرابطين والموحدين، فضال عن كونه احتفظ لنا بنصوص قيمة عن الدعوة 

الموحدية ومجموعة من الرسائل الصادرة عن خلفاء هذه الدولة، إضافة لبعض 

ورغم هذه الجوانب اإليجابية إال أنه . التي احتفظ بها من مصادر مفقودة النقول

يجب االحتياط من المعلومات التي يوردها عن المرابطين، فمن يقرأ كتابه يجد فيه 

إشارات كثيرة تكشف عن حماسه الشديد للدعوة الموحدية، وإن كان هذا ال يعني 

جاه؛ فهو يصف المرابطين بالجهلة إخالصا لها ألن ذلك الحماس كان طريقا إلى ال

والكفرة ويغمظ حقهم، بينما يمجد الدولة الموحدية ويحاول ستر عيوبها، مما يجعل 

 .الكتاب في مجمله ذو طابع مذهبي

-هـ656)وإذا كان الكتاب الذي ألفه ابن القطان للخليفة المرتضى الموحدي 

التأريخ للموحدين، يعد من أوسع الكتب التي ألفت في ( م5166 -5155/ هـ665

خاصة وأنه جاء في مرحلة متأخرة استوفى فيها الكتاب فصوال كثيرة من تاريخهم 

وأخبارهم في الجزء السابع منه إلى حدود عصر الكاتب، فإن ما وصلنا منه 

هـ إلى سنة 565من سنة )سنة  22يقتصر فقط على الجزء السادس الذي يغطي 

 (. هـ522

كتاب يتحدث عن  ،( م08/هـ2. ق)ف مجهول لمؤل" مفاخر البربر"كتاب 

م، حيث يعرف بداية 55و 56/هـ5و 5بعض األحداث التي جرت خالل القرنيين 

ببعض القبائل البربرية وأنسابها، إضافة إلى تراجم العديد من الملوك والعلماء 

ذوي األصول البربرية بالمغرب واألندلس، وأهميته تكمن في اعتماده على 

" كتاب النبذ المحتاجة في أخبار ملوك صنهاجة"ا الزمن مثل مصادر عفا عنه

فهو مصدر تاريخي هام للغرب . البن رشيق" ميزان العمل في أيام الدول"و

اإلسالمي عامة، وبتاريخ قبيلتي زناتة وصنهاجة بصفة خاصة، وقيمته تكمن في 

بر وقبائلهم كونه من المصادر األولى التي أولت عناية كبيرة بالتعريف بأنساب البر

 . وتواريخهم وأحوالهم

ألبي العباس أحمد بن " البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب"كتاب 

مصدر ثمين يغطي معظم أحداث  ،(م0809/هـ209ب . ت)عذاري المراكشي 

تاريخ بالد المغرب واألندلس في العصر اإلسالمي منذ الفتح اإلسالمي حتى بداية 

أخبارا دقيقة عن الفتح أكثر من تلك التي أوردها  عصر بني مرين، حيث ضمنه
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ألن ابن عذاري اعتمد فيه على روايات متعددة . ابن عبد الحكم والبالذري

ومعاصرة لألحداث، ومصادر مغربية وأندلسية بعضها اآلن في حكم المفقود 

عن تاريخ األندلس، وتاريخ عريب ( م56/ هـ5ق)ككتاب عيسي بن أحمد الرازي 

البن حيان القرطبي " المتين"، وكتاب (م156/ هـ216. ت)لقرطبي بن سعد ا

، وكتاب الرقيق وابن شرف والصيرفي، كما اعتمد على (م5616/ هـ561ت)

الطبري والبكري والقضاعي وابن القطان والبيدق، مما جعل كتابه شامال، خاصة 

تي بالروايات حين يورد ذكر الخبر مقرونا بالسنة والشهر واليوم الذي وقع فيه، ويأ

المتعددة ويرجح المتفق عليها، ويشكك في بعضها، ويعزز خالصاته بالحجج 

 .واألدلة

قسم ابن عذاري كتابه إلى ثالثة أجزاء، األول ويشتمل على أخبار إفريقية 

من الفتح األول إلى خالفة عثمان، كما يشتمل على ذكر أمراء المغرب في عصر 

نتقال الفاطميين إلى مصر، واستخالفهم صنهاجة الدولة األموية والعباسية حتى ا

على إفريقية، كما عرض لفتنة العرب وأسبابها وأخبار أمراء بني زيري وبني 

حماد حتى ظهور المرابطين، والجزء الثاني خصصه لتاريخ األندلس من الفتح 

م، أما الجزء الثالث 5655/ هـ515اإلسالمي حتى دخول الملثمين األندلس سنة 

اريخ دولتي المرابطين والموحدين حتى انقراض دولة المهدي وقيام الدول فيضم ت

 .الوارثة لها

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ "كتاب 

كتاب يتوفر ، (م0895/ هـ296ب .ت)لعلي ابن أبي زرع الفاسي " مدينة فاس

الزناتية والمرابطين على مادة تاريخية هامة عن تاريخ األدارسة واإلمارات 

ورغم أن اهتمام المؤلف انصب على مدينة فاس منذ . والموحدين والمرينيين

تأسيسها، فإن الكتاب يعد موسوعة تاريخية للغرب اإلسالمي ومنه المغرب 

/ هـ116م إلى 161/ هـ555األقصى من األدارسة وحتى دولة بني مرين، أي من 

نتاج ابن أبي زرع، ممثلة في بعض ورغم بعض الهفوات التي ميزت إ. م5216

األخطاء التاريخية التي كانت سببا في جعله عرضة لالنتقاد من قبل المؤرخين 

قدامى ومحدثين، حيث اتهمه بعضهم بالكذب واالختالق، إال أن المعلومات التي 

جاء بها حين حديثه أحيانا عن بعض المظاهر االقتصادية واالجتماعية والعمرانية 

ى مكانة المصادر المهمة، ناهيك عن المصادر التي اعتمدها، وهي لتعليه إل

عبد )، ومنها ما هو مفقود ...(البكري، االستبصار، )مصادر منها ما هو معلوم 

، لذلك اعتبر الكتاب ...(الملك بن موسى الوراق، ابن غالب، ابن حمادة البرنسي، 

 .موسوعة تاريخية

حمد بن عبد الوهاب بن دمحم أل" نهاية األرب في فنون األدب"كتاب 

الموسوعة هذه في ثالثين  ،(م0889/ هـ289. ت)التميمي المعروف النويري 

جزءا، والسبب الذي ساعد النويري على ذلك هو نبوغه في اإلنشاء حتى إنه تولى 
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كتابة اإلنشاء في عصر الناصر دمحم بن قالوون، ثم تدرج في سلك الدواوين، 

. طالع على العديد من المصادر التي اعتمدها في تأليفهوقربه منها مكنه من اال

وخاصة )يهمنا من موسوعته األجزاء التي أفردهما لتاريخ الغرب اإلسالمي 

من الفتح إلى أيامه، حيث اعتمد في كتابتها على ما ورد عند ( إفريقية واألندلس

بعض  الزهري وابن األثير وغيرهما، لذلك نجد أنه احتفظ لنا بقطع نادرة من

وهو كتاب مرتب منسق، ال يهتم كثيرا بإيراد اختالفات . الكتب التي لم تصل إلينا

الرواة، بل يأخذ بالرواية التي يفضلها مما يجعله مصدرا سهل التناول بقصد 

 .الغرض مباشرة

. ت)للسان الدين بن الخطيب " اللمحة البدرية في الدولة النصرية"كتاب 

يخ لغرناطة بالمعنى المحدد، فهو عبارة عن الكتاب تار ،( م0825/ هـ226

موسوعة شاملة لكل ما يتعلق بهذه المدينة األندلسية من أخبار ومعالم وجغرافيا 

ورجال ودول؛ فهو أشمل من أن يكون كتاب يضم تراجم لملوك وأمراء غرناطة 

 بعرضه لألحداث التاريخية ومحاولة تفسيرها بدراسة الحياة العامة باألندلس؛ نظرا

إللمامه الشامل ومعرفته الدقيقة بتاريخ هذه المدينة وأحداثها، وهي رؤية دقيقة 

. ساعده فيها منصبه ومكانته في الدولة، إضافة إلى مادته المصدرية التي اعتمدها

بل كان في بعض األحيان يستعين باآلثار والنقوش وشواهد القبور أو المنشآت 

مهمة االضطالع  -ه وزيرا لمملكة غرناطةباعتبار-األميرية، كما سهل له منصبه 

 . على الوثائق الرسمية بديوان اإلنشاء بالقصر السلطاني بعاصمة بني نصر

للسان " أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم"كتاب 

آخر كتاب ألفه ابن الخطيب قبل  ،( م0825/ هـ226. ت)الدين بن الخطيب

، وهو كتاب ألفه عقب وفاة السلطان عبد العزيز المريني مصرعه، أي قبل أن يتمه

وتولي ابنه الطفل أبو زيان دمحم السعيد المريني مكانه سلطانا، مما أثار الخصوم، 

فوضع ابن الخطيب كتابه ليثبت فيه أن لهذا الحادث نظائر كثيرة في التاريخ 

 .اإلسالمي

م للعالم اإلسالمي، حيث والكتاب مجهود تاريخي قيم، تتبع فيه التاريخ العا

قسمه إلى ثالثة أقسام األول خاص بتاريخ المشرق ومصر والشام من السيرة 

 .النبوية حتى عصر المماليك، وقد حققه رباح المغراوي لينال به شهادة الدكتوراه

والقسم الثاني عن تاريخ األندلس عامة منذ الفتح اإلسالمي حتى قيام دولة 

المؤلف، وقد أضاف إليه ابن الخطيب مختصرا  بني األحمر بغرناطة عصر

قشتالة وأراكون وليون، وهو أول : لتاريخ المماليك المسيحية اإلسبانية الثالث

 .م5125تاريخ شامل إلسبانيا، نشره ليفي بروفنصال سنة 

وأما القسم الثالث فتناول فيه تاريخ إفريقية والمغرب من أهواز برقة شرقا 

با، أي منذ أيام األغالبة حتى بداية عصر الموحدين، وهي إلى المحيط األطلسي غر

نهاية غير طبيعية بالنسبة للقسمين األول والثاني التي بلغت عصر المؤلف نفسه، 
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مما يجعلنا نعتقد أن ابن الخطيب قتل قبل إتمامه، وقد نشره أحمد مختار العبادي 

 .م5165ودمحم إبراهيم الكتاني سنة 

ألبي عبد هللا بن " ي ذكر األخبار المراكشيةالحلل الموشية ف"كتاب 

تطرق فيه لتاريخ الغرب اإلسالمي منذ  ،( م0820/ هـ228. ت)السماك العامري 

م، حيث 5255/ هـ152تأسيس مدينة مراكش وحتى عصر بني عبد الحق سنة 

فصل في ذكر الملوك وتواريخ تعيينهم ووفاتهم وأبنائهم وألقابهم وغزواتهم 

تهم بالمغرب واألندلس، مستمدا معلوماته من كتب أصيلة معاصرة ووزرائهم ووال

له نص على أصحابها صراحة، بعضها موجود واآلخر مفقود، وتلك واحدة من 

كما أنه تفرد ببعض الحقائق التاريخية الثابتة التي صحح لنا بها . بين أبرز فوائده

ثيرا من الغموض الكثير من األخطاء التي وردت في كتب غيره، ورفع عنا بها ك

 .وااللتباس

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر "كتاب 

هـ 212. ت)لعبد الرحمن ابن خلدون " ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

، أورد فيه معلومات قيمة عن تاريخ بالد المغرب؛ إذ يضم الكتاب ثالثة  (م0515/

 . تاب العبر وكتاب التعريفالمقدمة وك: أقسام رئيسة هي

فهي التي تطلق اآلن على المجلد األول من " المقدمة"أما القسم األول أو 

، وتشمل خطبة الكتاب وفيها (حسب الطبعات)المجلدات السبعة لكتاب العبر 

عرض المؤلف لبحوث المؤرخين من قبله ووجوه النقص في كتاباتهم، ثم أشار إلى 

ثم المقدمة وتحدث . ليف كتابه كله، وبين طريقته وأقسامهاألسباب التي دعته إلى تأ

ثم . فيها عن فضل التاريخ ومذاهبه وما يقع فيه المؤرخون من المغالط واألوهام

الكتاب األول وتناول فيه طبيعة العمران في الخليقة، ويشتمل على تمهيد تحدث فيه 

دثه، كما أشار ابن خلدون عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطأ في رواية حوا

إلى موضوعات هذا الكتاب وهي ستة، عرض فيها لظواهر االجتماع اإلنساني من 

 .خالل موضوعات متعددة

ويضم القسم الثاني من الموسوعة بحوثا تاريخية؛ ففي الكتاب الثاني الذي 

تحدث فيه عن أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى عهده، وكذلك 

أخبار من عاصرهم من األمم المشاهير ودولهم مثل النبط والسريانيين  اإلشارة إلى

والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك واإلفرنجة، وفي الكتاب 

الثالث تناول ابن خلدون تاريخ البربر ومن إليهم من زنانة وذكر أوليتهم وأجيالهم 

وتأتي القيمة العلمية لهذا  .لدولوما كان لهم بديار المغرب خاصة من الممالك وا

الجزء التاريخي في تصحيح ابن خلدون لما جاء به المؤرخون من أسالفه مثل ابن 

وغيرهم، وفيما تضمنه الكتابان من قضايا  هشام والواقدي والطبري والمسعودي

تاريخية استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة التي لم يطلع عليها مؤرخو 

 .، ومن بعض المصادر التي كانت موجودة في عصره ولم تصلناالعرب من قبله
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أما القسم الثالث من الموسوعة فيضم الترجمة الذاتية البن خلدون، وأطلق 

، وهو يحوي ترجمة مستفيضة لحياته، ذكر فيها ما أحاطه من "التعريف"عليه اسم 

مية هذا وتتمثل أه. حوادث وأحوال للمجتمعات والنظم التي كان له عالقة بها

الجزء فيما تضمنه من وصف للنظم اإلدارية كانت وقتئذ، وكذلك تراجم لمعظم من 

 . عرض لذكرهم المؤلف في كتابه

 :كتب اآلداب السلطانية -ب

 

تتمثل القيمة المعرفية والمنهجية لمصنفات اآلداب السلطانية في أهمية 

؛ إذ كثيرا ما كانت هذه المقاربة التاريخية أثناء التعامل مع هذا النوع من الخطاب

المتون موضوع التحليل الفلسفي، ولم يهتم بها المؤرخون إال مع التجديد الذي طال 

ومنطلق هذه المصادر أنها . الوثيقة والحدث والزمن والرؤية في الكتابة التاريخية

اتخذت منحى إصالحيا، تداخل فيه البعدي المعياري بالسياسي، غير أن بعض تلك 

ى بعضها مكامن الفساد الذي نخر الدولة والمجتمع في بعض مراحل المصادر عر  

 .العصر الوسيط بالغرب اإلسالمي

هذا النوع من المصادر؛ فعند ( م5565/هـ565. ت)وقد انتقد ابن خلدون 

الذي دعا إليه، رأى أن األول يستمد معلوماته " علم العمران"مقارنته بينه وبين 

إنما يجليها في الذكر ... غير مبرهنة، ))نصوصه  من الفُرس واليونان، مما جعل

مستدال على ذلك بكتاب  .((على منحى الخطابة في أسلوب الترسل وبالغة الكالم

بوبه على ))؛ الذي (م5516/هـ516. ت)ألبي بكر الطرطوشي " سراج الملوك"

 لكنه لم يصادف فيه الرمية وال أصاب الشاكلة، وال استوفى المسائل،... أبواب، 

وال أوضح األدلة؛ إنما يبوب الباب لل مسألة، ثم يستكثر من األحاديث واآلثار، 

وغيرهم من أكابر ... وحكماء الهند، ... وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس، 

الخليقة، وال يكشف عن التحقيق قناعا، وال يرفع بالبراهين الطبيعية حجابا، إنما 

م على الغرض ولم يصادفه، وال تحقق  هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ، وكأنه حو 

نفسها " المقدمة"وإن وجدنا من الباحثين من يدرج ((. قصده، وال استوفى مسائله

ضمن كتب األحكام السلطانية، إال أنهم رأوا فيها استثناء عن غيرها من هذا 

 :ومن نماذج تلك المصادر. الصنف المصدري المهتم بالسياسة الشرعية

ألبي بكر دمحم بن الحسن المرادي " في تدبير اإلمارةاإلشارة "كتاب 

(م0125/ هـ522. ت)الحضرمي 
الكتاب ألف تأديبا ونصحا لألمير، وبنفس  ،

تربوي تهذيبي، مكتنز بالحكم والنصائح السياسية، ومما يتعلق باألمير من اللباس 

ثين بابا والطعام ونحوها من اآلداب المرتبطة بالملوك واألمراء، وقد رتبه على ثال

إذا تحفظ الفطن منها كل يوم بابا، لم يأت عليه الشهر : ))على عدد أيام الشهر، قال

، وهي ((إال وقد حفظ صدرا كبيرا من الحكمة، وتعلم أصال عظيما من السياسة

أبواب منها ما يتعلق بالقراءة والتعلم، ومنها ما يتصل بآداب النظر والتفهم، ومنها 
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صفة المستشار، وأبواب أخرى للمعيشة وسياسة األجسام، ما يتعرض لالستشارة و

وصفة الكتاب واألعوان والحجاب، وهيئة الجلوس والركوب وسائر التصرفات، 

وسياسة الحاشية والجند، وتقسيمهم على األعمال، ومعاشرة أصحاب السلطان 

، وهي كلها حلقات مترابطة ...بعضهم لبعض، وأقسام السالطين وكيفية سيرهم

لذلك نظمت لك في هذا ))سلسلة مدبجة بلغة سلسة األلفاظ والتراكيب، ضمن 

الكتاب دررا من آداب اإلمارة والوزارة، وفصلت لك في ثناياه فصوال من أنواع 

 .، كل ذلك دل على أن الكتاب في السياسة وأدب الحكم((اإلدارة واالستشارة

ي الحسن ألب" عين األدب والسياسة في زين الحسب والرياسة"وكتاب 

، هو كتاب من أنفس وأمتع ما (م0860/ 268ب . ت)علي بن هذيل األندلسي 

كتب في األدب والسياسية، كتبه للسلطان دمحم بن يوسف، ضمنه آراء العديد من 

العظماء والحكماء، والعقالء، والشعراء، فجاء مكتنزا بالحكم والمواعظ والنصائح؛ 

ترق، مما تناسب واتسق، واختيار عيون وفضيلة هذا التأليف هي في جمع ما اف))

وترتيب فنون، من أحاديث نبوية، ومكارم أدبية، وحكم باهرة، وأبيات نادرة 

وأمثال شاردة، وأخبار واردة، ووصايا نافعة، ومواعظ جامعة، ومروءات سرية، 

بأسلوب مشوق جزل  ؛((وسياسات سنية، ومعادن مستظرفة، وحكايات مستطرفة

بالبيان تستخرج الحقائق، وتنمق الحكم والرقائق، ))ن، إذ سلسل، أساسه البيا

ويتوصل إلى معرفة الخالق، ويستعان على شرح العلوم، ويتفنن في الكالم المنثور 

منها ما هو متعلق بالحكم واألمثال التي يقوي : ، قسمه إلى أربعة أقسام((والمنظوم

روءة والمكارم وما يتأدب بها الشاهد الحجج واالستدالل، ومنها ما هو متعلق بالم

به مع الناس، ومنها ما هو متصل بالحكايات الصادرة عن أصحاب األلباب، 

 .وأخيرا منها ما هو وارد في الوصايا والمواعظ

ألبي حمو موسى بن يوسف " واسطة السلوك في سياسة الملوك"كتاب 

ولة ، أحد سالطين د(م0822/ هـ220. ت)بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن 

كتاب عبارة عن وصايا سياسية عملية خص بها أبو وهو . بني عبد الواد بتلمسان

فرأينا أولى ما نحف به : ))حمو الزياني ولي عهده؛ إذ يقول محددا غرض الكتاب

ولي عهدنا، ووارث مجدنا، والخليفة إن شاء هللا من بعدنا، وصايا حكمية، وسياسة 

نتظم بها أمورهم انتظام السلوك في سياسة عملية علمية مما تختص به الملوك، وت

الملوك؛ ولذلك سميت هذا الكتاب بواسطة السلوك في سياسة الملوك، ليكون اسمه 

وبذلك فالمصنَّف يندرج ضمن كتب ((. يوافق مسماه، ولفظه يطابق معناه

؛ فهو وصية سياسية يثبت فيها سلطان تلمسان طرق الحكم وآليات التدبير "العهود"

واالقتصادي واالجتماعي للدولة، مما يجعل منه دليال عمليا، وأخالقيا  السياسي

وسياسيا، هدفه تبيين الصفات الخلقية واألسس السياسية الواجب اتباعها من قبل 

ابنه للحفاظ على الحكم بتلمسان، وهو ما أعطى للسياسة الموصى باالهتداء بها 

  .مفهوما تقنيا
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اسية لحاكم أفرغها في هذا وتشكل نصوص هذا المصدر تجربة سي

غير أن المؤل ِّف جعل من . المصنف، والذي أراد أن يكشف فيه عدله في الرعية

أخالق الحاكم قطب الرحى، وهو ما يتجلى من خالل أبواب الكتاب وأقسامه، التي 

فصلت في شخص السلطان، وسلوكه مع بطانته، ورعيته، ونظرائه من الملوك، 

األوصاف المحمودة التي هي نظام الملك وجماله "علق بـوخاصة الباب الثالث المت

، مما يتنافى "الشجاعة والكرم والعفو والحلم: وبهجته وكماله، وهي قواعد أربعة

وقد اختار أبو حمو تقنية النصيحة أو . .مع نظرية االستبداد التي يدافع عنها المؤلف

ة تزاوج بين التصورات التمثيل التاريخي؛ فإذا كانت معظم كتب األحكام السلطاني

يقوم باألساس " واسطة السلوك"النظرية والوقائع في صياغة متونها، فإن كتاب 

على التاريخ والتجربة السياسية والعسكرية لسلطان تلمسان نفسه، أكثر من اعتماده 

 .على التجارب الساسانية واليونانية واإلسالمية السابقة

، أي "شبكة فعلية للتفاعل النصي"إلى  كما أن بنية التأليف في الكتاب تستند

للطرطوشي في عشرين " سراج الملوك"بؤر التناص المتداخلة فيه؛ إذ نقل من 

المنهج "البن عبد ربه في سبعة مواضع، ومن " العقد الفريد"موضعا، ومن 

سلوان "للشيزري في سبعة مواضع أيضا، ومن كتاب " المسلوك في سياسة الملوك

 .لمحمد بن ظفر المالكي في ثالثة مواضع" التباعالمطاع في عدوان ا

ألبي القاسم بن رضوان " الشهب الالمعة في السياسة النافعة"كتاب 

الذي ألفه بإيعاز من السلطان المريني أبي سالم  ،(م0821/هـ228. ت)المالقي 

قانون سياسي يسير عليه، ويحكم ))ليكون بمثابة ( م5266 -5255/هـ161 -166)

في وقت ضعفت فيه الدولة الزناتية وانعدم فيها االستقرار بفعل  ،((بمقتضاه

(( الكاتب الخاص))كما يستمد الكتاب أهميته من كون صاحبه كان . االنقالبات

 -151)وابنه أبي عنان ( م5255-5225/هـ151-125)ألبي الحسن المريني 

اء في ؛ فهو أحد رجاالت الدولة الزناتية؛ بدليل ما ج(م5255 -5255/ هـ151

بطلب من " الشهب"مقدمة الكتاب، التي يبرر فيها ابن رضوان سبب تأليفه 

أمره بتأليف مجموع في ... إن ما اقتضته إرادته، : ))السلطان أبي سالم المريني

السياسة الملوكية، والسير السلطانية مما يقع به اإلمتاع، ويظهر االنتفاع، قصدا 

، وصرف عزمه الكريم إليه، بادرت أمره ولما اختصني بذلك وحض عليه... منه، 

 ((.بواجب االمتثال

وقد أثرت هذه المعطيات على مفهوم العدالة ومالبساتها في الكتاب، الذي 

، من رحم السلطة المركزية؛ فإذا كانت أبواب "واسطة السلوك"ألف، وعلى غرار 

إن هذا المصنَّف ال تخرج في ظاهره عما عرف في كتب اآلداب السلطانية، ف

الوقوف على الواقع التاريخي للمغرب زمن أبي سالم بن أبي الحسن المريني، 

يمك ن من فهم خلفيات أحكام الكتاب؛ فأبو سالم لم يتول الحكم إال بمساندة صاحب 

، الذي فرض على السلطان المريني شروطا؛ منها التخلي "بطرة بن الفنش"قشتالة 
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لم يمكن أبا سالم من التحكم في  لكن ذلك. عن مساندة بني األحمر بغرناطة

تواكل وآثر الحجبة وأشرك األيدي في ملكه؛ ))األوضاع؛ بل على العكس من ذلك 

فاستبيحت أموال الرعايا، وضاقت الجبايات، وكثرت الظلمات، وأخذ الناس 

 ((. حرمان العطاء، وانفتحت أبواب اإلرجاف، وحدت أبواب القواطع

والمجتمع والسياسة، داخليا وخارجيا، هي  كما أن أزمة الدولة واالقتصاد

التي أوحت البن رضوان بإدراج أبواب معينة في مصنفه، هادفا بذلك إصالح تلك 

الرجوع "، و"العدل"الجوانب؛ فنقرأ في الكتاب، وبحمولة المقاصد التاريخية، باب 

ية تول"و" الرفق بالرعية"، و"التدبير والرأي والمشورة والمذاكرة"، و"إلى الحق

المرتبطة بتنفيذ األحكام؛ كالمظالم والحسبة والشرطة، " الخطط الدينية والعملية

مراتب العقود ودرء الحدود بالشبهات واإلقصار عن التسرع إلى العقاب وقبول "و

 ".بيت المال والعطاء والمنع وسياسة الجنود"، و"الشفاعات

ي تحديد مفهوم ومن ثم نؤكد أهمية البعد التاريخي والتجربة السياسية ف

العدالة لدى ابن رضوان؛ إذ إن بعض ما أوصى به السلطان أبا سالم المريني كان 

معموال به في المغرب زمن أبي الحسن المريني، مما يعني أن ابن رضوان في 

كان منسجما مع السياق التاريخي للمرحلة، سندنا في ذلك " الشهب الالمعة"كتابه 

يكتب التاريخ، ويعطي أمثلة األقدمين، وهو ))ان شهادة من رأى أن ابن رضوان ك

ينبع من واقع المجتمع المغربي حينئذ؛ من بنيته االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية، أو بمعنى أدق أن الشهب الالمعة إنما هو صورة بارعة لتاريخ 

 ((. الدولة المرينية في عصورها األخيرة

بعد المجالي والزمني في التعامل إن المسألة تدفعنا إلى استحضار أهمية ال

التبر "للماوردي، و" نصيحة الملوك"مع كتب اآلداب السلطانية؛ فالمؤل ِّف اتخذ من 

للمرادي، " اإلشارة في تدبير اإلمارة"للغزالي، و" المسبوك في نصيحة الملوك

البن رضوان أرضية مصدرية لكتابه، " الشهب الالمعة في السياسة النافعة"و

منها ما هو مشرقي، ومنها ما هو مغربي، حيث يختلف السياق  وهي مصنفات

كما أن المتون . الثقافي، عقديا ومذهبيا وسياسيا بين جناحي العالم اإلسالمي وقتئذ

م، وهي قرون 55/هـ5م و55/هـ5المذكورة تتفاوت زمنيا؛ إذ تمتد ما بين القرنين 

 .متنباينة المعالم الحضارية

 

 : التكتب الجغرافيا والرح -ج

 

كانت الجغرافيا وثيقة الصلة بالتاريخ، ونظرا لذلك، بما أن الحديث يتعلق 

للغرب اإلسالمي، فقد ظلت تحتوي على معلومات " الجغرافيا التاريخية"بــ 

تاريخية هامة، إلى جانب المعلومات الجغرافية واألدبية وغيرها، وهذا ما يفسر 

/ هـ115. ت)والجغرافيا مثل اليعقوبي كون العديد من الكت اب ألفوا في التاريخ 
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، (م5656/ هـ555. ت)والبيروني ( م156/ هـ255. ت)والمسعودي ( م515

 .وغيرهم( م5615/ هـ551. ت)والجغرافيا واألدب مثل البكري 

وتكمن أهمية المعلومات الجغرافية بالنسبة للمؤرخ في كون التاريخ هو 

والمجال، واالهتمام بالمكان هو تسجيل لألحداث الخاصة باإلنسان في الزمن 

اهتمام بالبيئة المؤثرة في حياة اإلنسان والظروف الطبيعية والمناخية، لذلك كانت 

كتب الجغرافيا تكمل كتب التاريخ من حيث اهتمامها، إضافة إلى توفرها على 

 .معلومات متنوعة خاصة بالحياة االقتصادية واالجتماعية

في كتب الجغرافيا هي إما معلومات منقولة  والمعلومات التاريخية الواردة

ومتواترة وتتراوح بين األصالة والوضع، أو معلومات وليدة التجربة والمشاهدة 

. وهي تتصف بالصحة والدقة حسب قرب الجغرافي أو بعده من صانعي الحدث

لكن المؤرخ ال يأخذ من هذا الصنف ما يتعلق بالتاريخ فقط، بل نظرا لرغبته في 

ياق الذي منه موطن الحدث، فإن رجوعه لهذا الصنف كان وعيا منه بلزوم فهم الس

التعرف عليه في الماضي قبل تبدله وتغير سطحه ومناخه، بل وعيا منه بما 

تختزنه من رسم للمالمح الطبيعية والعمرانية والبشرية، ومواطن االستقرار، 

التاريخي ألن  وعالقته بالمجال وموارده، وهي كلها عناصر مؤثرة في الفعل

 .البقاع تؤثر في الطباع

وعلى الرغم مما شاب بعض عناوين هذا الصنف من اختالفات في 

الوصف، وتكرار في النقل، وتجاوز في الرصد، إال أنها تظل مهمة للبحث، نظرا 

ألنها أماطت اللثام عن أحوال السكان ومعاشهم وأحوالهم وعاداتهم دون القفز عن 

ومن بين كتب الجغرافيا التي عاصر . مؤثرة في طبائعهمالمظاهر الطبيعية ال

 : أصحابها حقبة من حقب تاريخ الغرب اإلسالمي أو كتبوا عنها

ألبي القاسم دمحم بن علي الموصلي المشهور ابن " صورة األرض"كتاب 

، انفرد فيه صاحبه بموقف ووصف خاصين، ذلك بأنه (م222/هـ862. ت)حوقل 

د المغرب واألندلس وصقلية، ووصف أحوالها وصَف قام برحلة جال فيها بال

شاهد عيان، وهو من الجغرافيين المشارقة القالئل الذين تحدثوا عن المغرب 

وإن وجد من الباحثين من شكك في روايته لميوله الشيعية، لكونه، في . وأحواله

للخالفة الفاطمية، وسخر في إطار الصراع بين " جاسوسا"نظرهم، كان 

ية والخالفة األموية بقرطبة، لذلك أطلق عنان قلمه في إبراز ثروات بالد اإلسماعيل

 .المغرب حتى يشجع الفاطميين على ضمه

. ت)ألبي عبيد عبد هللا بن عبد العزيز البكري " المسالك والممالك"كتاب 

م، وهو كتاب وصلنا منه في البداية 5661/ هـ566ألفه سنة  ،(م0125/هـ 522

، نشره "الُمغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب: "رب بعنوانالجزء الخاص بالمغ

م، زاعما أن مؤلفه لم يقم إال بجمع منتخبات من وثائق 5155دي سيالن سنة 

رسمية كانت في ديوان قرطبة، وإن كان يقر أن ما كتبه عن الفترة المرابطية ال 
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بنفسه أحداث ينتمي إلى تلك المجموعة من الوثائق، مما يدل على أن الرجل سجل 

الدولة المرابطية، وتلك ميزة تنضاف إلى كونه اعتمد على مصادر متقدمة مثل 

 .كتاب دمحم بن يوسف الوراق وابن الهواري والرقيق

ورغم أن الكتاب جغرافي فإن العديد من الباحثين صنفوه ضمن الكتب 

أمهات التاريخية، نظرا للمعلومات الهامة التي يتوفر عليها، والتي أخذها من 

المصادر التاريخية المفقودة واألصيلة عربية وإفرنجية، وهذا ما أعطاه مكانة 

وإن الحظنا أن ما تعلق . اعتبارية لدى المتخصصين في تاريخ الغرب اإلسالمي

ورغم  ،"المسالك والممالك"ببعض المعلومات الجغرافية التي يتضمنها كتاب 

مستقاة مما استند إليه البكري من  دقتها، أنها ليست من معايناته، بل هي مادة

مصنفات، مما يدعو إلى االحتياط منها، لكونها جاءت متنوعة في طبيعتها بين 

حقائق دقيقة وعالئق خرافية رفيقة وخاطئة، وهذا دليل على أن البكري لم يعمل 

فيها منهج التمحيص والنقد والنظر، فهو مثال لم يزر المغرب، ولم يكن على علم 

وإن كان أن هذه . بن تاشفين أصبح حاكما وزعيما سياسيا للمغرب بأن يوسف

ابن عذاري، )الهنات لم ولن تقلل من قيمته بدليل اعتماد العديد من المتأخرين عليه 

 (.ابن خلدون، اإلدريسي

ألبي عبد هللا دمحم اإلدريسي " نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق"كتاب 

ي بطلب من الملك النورماندي روجر الثاني ، ألفه اإلدريس (م0055/ هـ552. ت)

صاحب صقلية، بعد أن تمكن من الطواف بأنحاء العالَمين اإلسالمي واألوروبي 

مطلعا على أحوال سكان تلك البالد وعاداتهم ولباسهم وأطعمتهم، حيث رسم له 

صورة أو خريطة للعالم المعروف في عصره على دائرة فضية مسطحة طولها 

نصف، وعرضها متر ونصف، رافقها بمتن يوضح فيه معالم هذه ثالثة أمتار و

وأهمية الكتاب تكمن في الجزء المتعلق بأخبار المنطقة، وهي قطعة ال . الخريطة

ترقى إلى مستوى البكري أو ابن حوقل، ولكن أهميتها في إضافة معلومات ثمينة 

ابطين م، باعتبار أن الكاتب عاصر المر51 -55/ هـ6و 5عن فترات القرن 

 .والموحدين

/ هـ556. ت)ألبي عبد هللا دمحم بن أبي بكر الزهري " الجعرافية"كتاب 

من التراث األندلسي، معناه الخريطة ( بالعين المهملة)كتاب الجعرافية  ،(م0061

، ألفه أبو عبد هللا دمحم (سفرة وُمفردة)المثالية وله مرادفات ورد ذكرها في الكتاب 

كان مصدر نقول عديدة أخذت عنه، حيث نقل عنه ابن سعيد بن أبي بكر الُزهري ف

المغربي وابن زنبل والمق ري، فهو كتاب نسب فيه صاحبه المعلومات التي أخذها 

إني نسخت هذه الجعرافية من نسخة نُسخت من جعرافية : ))ألصحابها بقوله

ن الفزاري التي نسخت من جعرافية أمير المؤمنين عبد هللا المأمون بن هارو

الرشيد، التي اجتمع عليها وعلى عملها سبعون رجال من فالسفة العراق، 

، ولم يكتف الزهري بنقل المعلومات بل علق (( فوضعوها على صفة األرض
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، مختتما قوله ((على غير الحقيقة من ذلك -الجعرافية–وإن كانت : ))عليها بقوله

 ((.وهللا أعلم بحقيقة ذلك))كباقي كتاب زمانه 

/ هـ565. ت)ألبي حامد الغرناطي " حفة األلباب ونخبة اإلعجابت"كتاب 

م أثناء رحلة 5565/ هـ551، لما وصل أبو حامد إلى الموصل سنة (م0062

العودة، استقر بهذه المدينة التي وجد فيها تشجيعا من أحد علمائها لتسجيل 

نصف مشاهداته وما صادفه من العجائب والغرائب أثناء رحالته التي قاربت ال

م، ألف 5551/ هـ555م وثانيها سنة 5555/ هـ565قرن، منذ أول رحلة له سنة 

ولعل ... خاللها العديد من البلدان االسكندرية، بغداد، وأبهر، وخوارزم، وبلغار، 

هذا ما جعل كتابه يتميز بأسلوب رفيع، وأخبار ومشاهدات مسلية، وعجائب 

لى تحقيق ما يرويه بإسناده بعناية إلى وغرائب لم تفقده روحه العلمية التي دفعته إ

 .من ينقل عنه

والجمع بين روح العلمية وروح التسلية في الكتاب جعلت البعض يصنف 

كتابه بكونه يقف على حدود بين أدب الرحلة والجغرافيا وأدب العجائب، ولعل هذا 

...(  القزويني، وابن الوردي، والقلقشندي، والمقريزي)ما دفع العديد من الكت اب 

إلى اقتفاء منهجه، واالستشهاد واالقتباس من بعض أقواله وما ورد في كتابه، بل 

 .لعل هذا ما يفسر كثرة نسخه الموجودة في مختلف أقطار العالم

والواقع أن مدة ابتعاد الغرناطي عن بالده وعن منطقة الغرب اإلسالمي 

ى مصر مثال، بل حتى جعلته ال يفرد لها حديثا طويال كما هو الشأن بالنسبة إل

البلدان التي قدمها، كالهند والصين، لم يتحدث عنها بوصف دقيق، ولم يستفد حتى 

 .مما كتبه من سبقوه عنها، مثل المسعودى واالصطخري

صفة الدنيا وسكانها من إنسها "وينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب، تهم 

البحار وعجائب  صفة"، و"صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان"، و"وجن ها

حيواناتها وما يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفط 

لكن ". صفات الحفائر والقبور وما تضمنت من العظام إلى يوم النشور"، و"والنار

لم تتفرد بمعلومات جديدة، بل على العكس من ذلك؛ إذ " التحفة"هذا ال يعني أن 

، (النمسا)عربي يتحدث عن بالد األلمان باسم نامس يعتبر الغرناطي أول كاتب 

وأول من يتحدث عن تجارة عظام البشر، كما أورد معلومات مفيدة عن العديد من 

وأبو حامد : ))مناطق أوروبا الشرقية ومناطق روسيا، يقول الباحث كرتشكوفسكي

فياتي، أحد الذين تظفر روايتهم بأهمية خاصة بالنسبة لتاريخ شعوب اتحادنا السو

 ((.وال تزال مادته في هذا الشأن تنتظر بحثا خاصا

. ت)لمحمد بن أحمد بن جبير الكناني البلنسي " رحلة ابن جبير"كتاب 

، صاحبه ينتمى إلى طبقة الكت اب واألدباء من رجال الدواوين؛ إذ (م0902/ هـ605

ا في كان كاتبا لحاكم غرناطة في عهد الموحدين، مما جعل البعد األدبي حاضر

م على متن سفينة 5552/هـ515تحرير رحلته، التي استهلها من غرناطة عام 
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اعتبار الناسك في ذكر "وإذا كانت عناوين الرحلة مختلف فيها، بين عنوان . جنوية

، فإن ما يميز "تذكير باألخبار عن اتفاقات األسفار"، و"اآلثار الكريمة والمناسك

ائع السياسية والعسكرية والمالية الكتاب أنه عبارة عن يوميات عن الوق

واالجتماعية والثقافية للمناطق التي مر منها، وخاصة ما تعلق بالحروب الصليبية 

بالشام على عهد نور الدين وصالح الدين األيوبيين؛ إذ لم يخف ابن جبير إعجابه 

بهذا األخير، كما لم يخف إعجابه بالموحدين، مما جعلها تشكل مصدرا لمن أتوا 

 ه من الجغرافيين والرحالة، مثل العبدري، والبلوي، وابن بطوطة،بعد

هـ 6ق)لكاتب مراكشي مجهول " االستبصار في عجائب األمصار"كتاب 

، استغل صاحب الكتاب وجوده في خدمة السلطان يعقوب المنصور (م09/

م، حيث استفاد مما تزخر به مكتبة 5515/ هـ551الموحدي ليؤلف كتابه سنة

وثائق عديدة منها سجالت المرابطين القديمة التي كانت في متناول يده،  الخليفة من

حيث يذكر لنا رسالة صدرت من أحد ملوك غانة إلى يوسف بن تاشفين، ويظهر 

من خالل التفصيالت التي يمدنا بها عن بعض المدن المغربية كمكناسة وفاس 

المشاهدة أو اإلخبار ومراكش على معلوماته الغزيرة التي اكتست صبغة المعاينة و

 .على أنه نقل كثيرا عن البكري واالدريسي. عن طريق الرجال الثقاة

، (م0802/ هـ202. ت)لمحمد بن أحمد التجاني " رحلة التجاني"كتاب 

م ضمن ركب الحاج الذي 5261/ هـ166اقترنت هذه الرحلة بخروجه للحج عام 

جاني من محدودية المجال بين وقد استفاد الت. حمل األمير يحيى بن زكريا الحفصى

إفريقية وبرقة وسير بطء القافلة لتدقيق معلوماته، لذلك زخرت رحلته بموضعات 

تهم الجغرافيا والمجتمعات الواحية، وال سيما أنه ال يقحم مواقفه الشخصية 

كما أنه، وإلى جانب مشاهداته، ينقل عن . وانطباعاته حول ما مر منه من بقاع

ه  البكري واإلدريسي والرقيق وابن رشيق وابن شرف، وعنه نقل ابن خلدون ونو 

إنها رحلة على أهميتها في الجانب الجغرافي وصفا للمدن والقرى، وما . برحلته

مضى من أحداثها مع التعريف بالنابغين من أبنائها من فقهاء وقواد وأدباء، إال أن 

يف بعمرانها في أوائل أهميتها تزيد حين عمدت إلى وصف البالد اإلفريقية والتعر

كما أورد . م، ناهيك عن األخبار االجتماعية والسياسية التي توردها55/ هـ5القرن 

 .التجاني في رحلته أشعارا لمعاصريه ومن نظمه أيضا

ألبي عبد هللا " تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار"كتاب 

، تناول فيه (م0822/ ـه222. ت)دمحم الطنجي اللواتي المعروف ابن بطوطة 

أسفاره التي دامت زهاء ثالثين سنة، اتصل خاللها بكثير من الملوك واألمراء، 

ولما عاد إلى المغرب بناء على طلب من السلطان المريني أبي عنان المريني 

/ هـ156م، بدأ في كتابة رحلته التي كان الفراغ من تقييدها سنة 5252/ هـ155سنة

صورة واضحة عن البلدان والمدن التي زارها، وهذا يعني م، حيث قدم فيها 5255

أن ابن بطوطة لم يكن سائحا عاديا بل سائحا عالما يصف ما يرى، فقد جرى في 
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كتابته مجرى المؤلفين الجغرافيين، فوصف الحياة االقتصادية واالجتماعية 

 .مما زاد من أهمية رحلته. والثقافية

بار ابن بطوطة بل والتكذيب أحيانا، إال ورغم حالة التشكيك التي انتابت أخ

أن واقع الحال يؤكد ما ذكره، فابن بطوطة لم يكتب رحلته بنفسه، بل قدمها على 

شكل مذكرات أو مسودات إلى السلطان أبي عنان فارس المريني، الذي أدرك 

 .أهميتها وأمر كاتبه األديب الغرناطي ابن جزي بصياغتها بالشكل الذي هي عليه

ألبي عبد هللا دمحم بن عبد " الروض المعطار في خبر األقطار"كتاب 

، تتبين قيمته من خالل الخطة (م0525/ هـ211. ت)المنعم الصنهاجي الحميري 

المنهجية للمؤلف في المقدمة، والتي التزم فيها بوضع معجم جغرافي مرتب على 

أو حكمة قصة ))حروف المعجم، شريطة أن يكون المكان مشهورا، وأن يتعلق بـ

مما يفهم معه الغاية من تصنيف ((. أو خبر طريف أو معنى مستملح مستغرب

الكتاب، والمتمثلة في جعله معجما جغرافيا تاريخيا، يدمج بين وصف المجال 

لقد تحولت . كما اشترط الحميري على نفسه اإليجاز. وذكر أخباره ووقائعه

إضافة إلى األخبار العجائبية  إلى مدخل للتاريخ،" الروض المعطار"الجغرافيا في 

ومن ثم فقد اتخذت الجغرافيا عند الحميري مفهوما جديدا يجمع بين . التي ذكرها

كما يتميز الكتاب بتنوع مصادره وخاصة المغربية منها، وإن ". المتعة والعبرة"

 .قل ذكرها في المتن

 : كتب التراجم واألعالم -د

 

وتركيزها على التاريخين  ترتبط اهمية هذه المصادر من اهتمامها

االجتماعي والحضاري، إذ أنها عندما تترجم ألحد األعالم فال تهتم إال بالمعطيات 

العلمية والشخصية للرجل، بل إنها تركز على أحوال حياتهم الخاصة وعلى 

الظروف العامة التي أثرت وأسهمت في تكوينها وانتقالها وتقلدها ومصرعها أو 

دم صورة واضحة عن طبيعة العالقات والروابط القائمة بين وفاتها، وهي بذلك تق

 .مختلف الفئات االجتماعية

وتزداد أهميتها بالبحث في التاريخ الفكري أو الحياة العلمية لحقبة معينة، 

ألن التعرف على شيوخها وعلومها ورحالتها ومروياتها وأسانيدها وقرائها، 

يد في رسم صور عن الحياة الثقافية والتعرف على عددهم ورحالتهم وأسفارهم، يف

لتلك الحقبة، مما يعطي لهذا النوع من المصادر أهمية بالغة بحيث ال يمكن للمؤرخ 

االستغناء عنها؛ ألن كتب التراجم صنف من الكتابات التي ضمَّ المؤرخ آثارها إلى 

 قائمة مصادره، نظرا لما توفره وتقدمه من معلومات ومعطيات اجتماعية وسياسية

واقتصادية وثقافية، يعول عليها في دراسة قضايا متعددة تخالف أو تطابق ما ورد 

في المدونات وغيرها، لكنها تظل مستجيبة لدوافع أخرى غير تلك التي أسهمت في 

 . صياغة المصادر اإلخبارية
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ولما كانت كتب التراجم شيء واحد، كان ال بد من بيان طبيعة االختالف 

، وهو اختالف جزئي يضفي طابع التنوع عليها تصنيفا الحاصل بين أنواعها

كتب التراجم، وكتب الطبقات، وترتيبا لهذه األعالم، ومن بين هذه األنواع هناك 

وكتب الوفيات، وكتب المذكرات، وكتب معاجم الشيوخ والفهارس أو البرامج، 

 : الصددومن جملة ما يمكن االستئناس به في هذا . وكتب المناقب، وكتب البيوتات

في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم  رياض النفوس"كتاب 

ألبي بكر عبد هللا المالكي " ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم 

كتاب تكمن أهميته في توفره على فصل استعرض فيه  ،(م0169/هـ558. ت)

ذ المحاوالت األولى المؤلف حوادث الفتح اإلسالمي لبالد المغرب كاملة وافية، من

م، وقد 165/ هـ55م حتى سنة 655/ هـ15التي قام بها عمرو بن العاص سنة 

اعتمد المالكي في هذا القسم التاريخي على مصادر كالواقدي وسعيد بن غفير 

كما . وخليفة بن خياط والرقيق القيرواني إضافة إلى بعض المصنفات األخرى

لماء إفريقية وفقهائها، طبقة بعد طبقة، مما تتمثل قيمته أيضا في تضمنه تراجم لع

يعني أن إفادته غنية خاصة خالل مرحلة العبيديين، الموسومة بالصراع المذهبي 

 .ببالد المغرب واألندلس

 ألبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي" الغنية"كتاب 

مستوى الثقافي ، كتاب له أهمية بالغة لكونه وثيقة تبرز ال (م0052/هـ555. ت)

والفكري وحركة التبادل العلمي بين المشرق والمغرب خالل العصر المرابطي؛ 

فهو مرآة للعلم والتعلم وقتئذ، فضال عن الجوانب األخرى التي وردت فيه بطريقة 

ومما يزيد من قيمة الكتاب كون مؤلفه لم يصنفه لجهة معينة، بل ألفه تخليدا . عفوية

هذا وقد أفرد له ابنه دمحم تصنيفا في سيرته الذاتية نشر . لشيوخه وذكرا لطلبته

، وهو ترجمة تفيد التعريف بالحياة الفكرية "التعريف بالقاضي عياض"بعنوان 

 .والعلمية خالل عصر المرابطين

ألبي "  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك"كتاب 

يعد  ،(م0052/ هـ555. ت)لكي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي الما

وعلمائه، " الموطأ"أكبر موسوعة تتعرض لترجمة رجال المذهب المالكي ورواة 

وقد استهلَّ الكتاب ببيان فضل علم أهل المدينة، ودافع عن نظرية المالكية في 

األخذ بعمل أهل المدينة، باعتباره عندهم من أصول التشريع، وحاول ترجيح 

اهب، ثم شرع في الترجمة لإلمام مالك وأصحابه وتالميذه مذهبه على سائر المذ

اعتمادا على نظام الطبقات دون اعتبار للترتيب األلفبائي؛ حيث أورد بعد ترجمة 

اإلمام مالك ترجمة أصحابه، ثم أتباعهم طبقة طبقة حتى وصل إلى شيوخه الذين 

ن يترجم عاصرهم وتلقى عنهم، ملتزما في عرض طبقاته التوزيع الجغرافي لم

لهم، وخصص لكل بلد عنوانًا يدرج تحته علماءه من المالكية؛ فخصص للمدينة 

 .ومصر والشام والعراق وإفريقية واألندلس والمغرب عناوين خاصة بها
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على أن قيمة الكتاب تزيد أكثر فيما اعتمده من كتب مفقودة، وفيما أورده 

اعية والسياسية والثقافية التي من معلومات عن العلماء والفقهاء تهم بيئتهم االجتم

عاشوا فيها، ناهيك عن بعض الصور والنوازل التي عرض لها على سبيل 

 .االستئناس، وهي مفيدة للمؤرخ

الصلة في تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم "كتاب 

، تبدو أهمية (م0029/ هـ522. ت)ألبي القاسم خلف ابن بشكوال " وأدبائهم

البن حيان وغيره، " المتين"في اعتماده هو اآلخر على كتب مفقودة ككتاب الكتاب 

وهو كتاب واضح من خالل عنوانه أنه صلة وتكملة لكتاب آخر هو تاريخ علماء 

، حيث سار ابن بشكوال على (م5651/ هـ562.ت)األندلس للمؤرخ ابن الفرضي 

ما أوضح ذلك في مقدمة نهجه في طريقة تأليفه متبعا الترتيب المعجمي لألعالم، ك

، وأين وصل تأليفه، [ابن الفرضي]أن أبتدئ من حيث انتهى كتابه : ))الكتاب بقوله

يرهم وبلدانهم، . متصال إلى وقتنا وكنُت قد قيدت كثيرا من أخبارهم وآثارهم، وسِّ

ن أخذوا من العلماء، وَمن روى عنهم من أعالم  وأنسابهم وموالدهم ووفايتهم، وعمَّ

فسارعُت إلى ما سألوا، وشرعُت في ابتدائه على ما أحبوا، . كبار الفقهاءالرواة، و

وقصدته . ورتبته على حروف المعجم ككتاب ابن الفرضي، وعلى رسمه وطريقته

إلى ترتيب الرجال في كل باب على تقادم وفياتهم، كالذي صنع هو، رحمه هللا، 

دمت هنا األسانيد إليهم ونسبت كثيرا من ذلك إلى قائله، واختصرت ذلك جهدي، وق

، لكن هذه المعلومات تضمنت قضايا عديدة وفريدة ((مخافة تكرارها في مواضعها

تتعلق بالجانب االجتماعي واالقتصادي والفكري والعقدي، إذ كان لها الفضل في 

، ومشاركة الفقهاء ...(العزل والتعيين )إبراز بعض الجزئيات مثل مسألة القضاة 

 .ومسألة البيوتات وغير ذلك من القضايا ذات السمة التاريخيةفي بعض المعارك، 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب "كتاب 

، (م0022/ هـ525. ت)ألبي بكر دمحم بن خير االشبيلي " العلم وأنواع المعارف

، الفهرسة هي جرد اسمي للمتون التي تذكر فيها مرويات العالم والتعريف بشيوخه

وتجمع بين الحدين اللغوي واالصطالحي؛ فهي الكتاب الذي تجمع فيه الكتب، وهو 

ما ترسخ منذ نهاية العصر الوسيط بالغرب اإلسالمي، حيث غدا لفظ الفهرسة هو 

 .األكثر شيوعا للتعبير عن مادة الرواية والشيوخ، على حساب البرنامج والمعجم

ه المعرفية، حيث يبرز وتظهر من خالل عنوان كتاب ابن خير وظيفت

المؤلف ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 

المعارف، ويتضمن أسماء المؤلفات والدواوين المنتسبة إلى كل علم باألندلس حتى 

أيامه، أي إنه يتناول حركة التأليف باألندلس، وتلك أهمية يبرزها الكتاب إلى 

 .تماعية الواردة بين الفقهاء شيوخا وتالميذاجانب مجموع العالئق االج

. ت)ألحمد الضبي " بغية الملتمس في تاريخ علماء األندلس"كتاب 

، ذيل على كتاب جذوة المقتبس للحميدي، إذ اعتمد الضبي عليه (م0919/ هـ522
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 55ترجمة كما هي، وحوالي  215فسار على منواله، حيث نقل منه ما يقرب من 

تراجم فقط هي ما أضاف إليها من روايات جديدة،  1يد، وترجمة باختصار شد

ترجمة  156ترجمة موجودة في الجذوة لم يذكرها، مقابل  556على أنه تجاهل 

ترجمة منهم  5515جديدة أضافها في كتابه، مما جعل كتابه موسوعة لحوالي 

الفقهاء والمحدثون واألدباء والشعراء والزعماء وأهل الفضل وغيرهم من أهل 

م، مرتبين حسب الترتيب 51/هـ6األندلس الذين مروا بها حتى أواخر القرن 

األبجدي، قدم لهم بمقدمة تاريخية موجزة عرض فيها لتاريخ األندلس مع الترجمة 

 . ألهم حكامها وأمرائها الذين عاصرهم

/ هـ652. ت)البن األبار القضاعي " التكملة لكتاب الصلة"كتاب 

ألسماء الملوك والعلماء األندلسيين مرتبة حسب  عبارة عن تراجم ،(م0961

حروف الهجاء، وفي آخر كل حرف يذكر المؤلف أسماء الغرباء الذين وفدوا على 

األندلس من المشرق والمغرب، ولعل هذا هو السبب الذي دفع المستشرق دوزي 

 . إلى اعتبار ابن األبار مؤرخا ثبتا دقيقا جديرا بكل ثقة

بشكوال في صلته فسح المجال أمام ابن األبار، وغيره ويبدو أن منهج ابن 

من األندلسيين، للسير على منواله، وخاصة لما بدت في األفق االنعكاسات العامة 

م على الغرب اإلسالمي، كما هو بي ن من 52/هـ1للتحوالت الحضارية للقرن 

اس ، حيث طفح األسى على بداية التقهقر، وإحس"التكملة لكتاب الصلة"مقاصد 

األندلسيين بالغربة والوحشة والجالء مع تزايد الضغط المسيحي على المدن 

األندلسية وتتابع سقوطها في يد الممالك اإلسبانية، مما كان دافعا إلى إعادة التأريخ 

/ هـ625؛ إذ هم  ابن األبار بذلك سنة "الخطوب"لرجاالت األندلس في ظل تلك 

ن كوائنها المبيرة، ليُعلم أنها ما أفلت امتعاضا للجزيرة وارتماضا م))م 5122

ل تها، وإن أعضلت علتها، وبطلت على البُرء أدلتها، وال هوت نجومها، وإن  أهِّ

وهذا وجنابها ُمضاع، وخالفها جماع؛ . أقوت رسومها، وألوت بدولة ُعربها رومها

فناء، ومع فلم يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء، وما بقاء اليَفَن َشَخص فيه يريد ال

غربة اإلسالم فيها وعجو قوها عن تالفيها، فالعلوم بها ما صرمت ُعلَّقُها وال 

وبالد العدوة بجالية [ م5155/هـ656]وفي وقتنا هذا ... عدمت بالجملة حلقها، 

ال سيما وقد ختمت . األندلس غاصة، وازدياد الوحشة ال تنفرد به دون عامة خاصة

مصائبها، ودهمت بالجالء المكتوب والرجاء بالمصيبة الكبرى في إشبيلية 

 ((.المكذوب عصائبها

إن التقديم لمجموع المصادر التاريخية الخاصة بتاريخ الغرب  :خالصة

اإلسالمي من المرابطين إلى المرينيين ال يمثل إال جزءا مقتضبا مما هو مشار إليه 

قد وصلتنا في فهارس المكتبات والخزائن، ذلك بأنه إذا كانت بعض المصادر 

كاملة، فإن بعضها لم يصلنا إال ناقصا، والبعض اآلخر ما يزال مفقودا، اللهم إال ما 

أشارت إليه بعض النقول من كتب متأخرة مقتبسة منها؛ مما يعني أن تاريخ الغرب 
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اإلسالمي أصيب بحسب استنتاج أحد الباحثين بآفة ضياع وثائقه، وبعثرتها في 

ن طرق قضايا تاريخية مهمة في مغرب العصر أحسن الحاالت، مما حال دو

الوسيط، ومعالجتها بشكل دقيق وعميق بعيدا عن ول وقع في الكثير من الدراسات 

التي دفعت بالبعض إلى اعتماد منهج التأويل وإعادة التأويل، فضاعت بذلك الحقيقة 

 .التاريخية

 

   يةالمرابطالبنيات األساسية لبناء الدولة : المحور الثاني: 

 :أسس الحركة ومنطلقاتها -0

الحادي عشر / أسس المرابطون دولتهم في القرن الخامس الهجري 

الميالدي، وقد مضى وجود اإلسالم بالمغرب أزيد من ثالثة قرون هذا ما ذهب 

 .إليه تعريفنا به أبن أبي زرع في روض القرطاس 

صبية دمحم زنيبر  قيام الدولة إلى عنصرين أساسيين هما الدين والع عأرج

 .القبلية

 

    الجانب الديني أو المذهبي: 

 

وكان األساس . حاولوا اكتساب الشرعية باالرتباط الشكلي بالخالفة العباسية     

 .المذهبي لحركتهم هو المذهب المالكي اعتمادا على شروح علماء القيروان خاصة

 

  العصبية القبلية: 

 

إنهم جاءوا من كل شئ ." فقد اعتمدوا على عصبية صنهاجة الصحراء الرعوية
باسم االسالم وأراقوا دماءهم في سبيل الدفاع عنه ، ومن تم تحلو باسم المرابطين 

 ..."أي المؤمنين الذين ينقطعون للجهاد في مكان ينطلقون منه ويكون رباطهم 

 :المجال واإلنسان الصنهاجي -9

رب، ويمكن ينتمي التجمع القبَلي الصنهاجي إلى قبائل الصحراء في بالد المغ

إجمال أسماء أهم القبائل المكونة لهذا الحلف بذكر عدد منها من الغرب إلى 

 :الشرق

كانت مسيطرة على نواحي الهَكار، في تعايش مع جزولة : لمطة -

والمجموعات المجاورة لها، وكانت فروعها المتحالفة ممتدة شماال إلى وادي 

 . ل لمطةوقد أسس اللمطيون بسهل وادي نون مدينة نو. ماسة

من التجمعات الكبرى لصنهاجة الجنوب، وقد مارست الترحال في : جزولة -

الصحراء بين إفريقية وصحراء أودغست، وفي القرن الخامس الهجري كان 
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مجال انتشارها يمتد شماال إلى األطلس الصغير وحوض نهر درعة ثم إلى 

 .السوس

ن سجلماسة تعد من األحالف الصنهاجية الكبرى، وانتشرت بي: مسوفة -

 .وأودغست، وتمركزت بمدينة تادمكة

تجمعان قبليان صنهاجيان قويان، سيطرا على الجهات : دالةجلمتونة و -

الصحراوية جنوب مجال نفوذ لمطة وجزولة، وقد بدأ الدور اللمتوني منذ القرن 

/ الثامن الميالدي، وكانت قوته الفعلية في القرن الخامس الهجري / الثاني الهجري 

أما َكدالة، فانتشرت شمال نفوذ لمتونة ونسجت معها . دي عشر الميالديالحا

 .تحالفا واحدا

 محددات قيام الدولة المرابطية -8

منذ ما قبل عهد المرابطين، يمكن مالحظة التداخل بين شمال وجنوب 

وبالرغم من العزلة الظاهرية للمغرب الصحراوي، نتيجة وضعيته . جبال األطلس

جبال األطلس الشاهقة، فإن تاريخه ال يمكن أن ينفصل بأي  الجغرافية وانتصاب

حال من األحوال عن تاريخ األسر الحاكمة المتعاقبة شمال جبال األطلس، بحكم 

 .االرتباطات القبَلية والسياسية واالقتصادية

وإذا كان المغرب الصحراوي قد عاش في شبه استقالل اقتصادي، فإن 

تجاوز المحاور الطرقية التجارية الكبرى التي المغرب الشمالي لم يكن بوسعه 

تقود إلى عمق الصحراء اإلفريقية من جهة؛ ومن ناحية أخرى فإن الجنوب الذي 

ظل موئال لحركات التمرد والثورة على األنظمة الحاكمة، وشكل خطرا مقيما 

 .عليها

وبذلك، ال يمكن إلغاء البعد االقتصادي في قيام دولة المرابطين؛ فبحكم 

الصحراء على  لمجال الجغرافي والمناخي، اعتمدت صنهاجةا

رعوية وتجارية، فهم من كبار الرحل في الصحراء،  –ترحالية  اقتصادية بنية

على مسالك  الضرائب باإلضافة إلى بها واالعتناء مواردهم تكمن في تربية اإلبل

ن الغربي السودا المعبر األساسي إلى الصنهاجي وظل المجال. القوافل التجارية

الغني بالذهب والعبيد، فتجارة القوافل بين شمال الصحراء وغرب أفريقيا طورت 

 .  الوسيطية، خاصة منذ تنظيمها في بداية القرن العاشر الميالدي االقتصادية البنية

هذا التطور على مستوى تجارة القوافل لكنها   الصنهاجية رافقت القبائل

. لشمال ومراكز غانة في الجنوبفي ا درعة كانت محرومة من مراكز

على نفَس جديد على المستوى السياسي  صنهاجة أن يبحث زعماء ضروريا فكان

راقبت القبائل الصنهاجية تجارة القوافل، وتأثرت وقد . دولة الحلف القبلي لبناء

بالظروف السياسية شمال الصحراء وجنوبها، وكان ذلك جليا في صورة تكتالت 

ك السودان الغربي، ومنها الحلف الذي تأسس في القرن الثالث سياسية واجهت ممال
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التاسع الميالدي الذي أوصل َكدالة إلى مصب السنغال، وحلف آخر / الهجري 

 .العاشر الميالدي/ بزعامة لمتونة فشل في نهاية القرن الرابع الهجري 

وفيما يخص الطرف الشمالي من بالد المغرب، يعتقد أن سلسة المجاعات 

هي التي جعلت الزناتيين ،  هـ561هـ واستمرت إلى 256ي بدأت من سنة الت

ينتهكون حقوق رعاياهم ويستطيلون على أموالهم بشكل دفع أبا عمران  الفاسي 

إلى إعالن الثورة ضدهم بدعوته إلى تغيير الوضع القائم على الظلم واألمر 

 . بالمعروف لرد الحقوق إلى أصحابها

رابطية إلى تجاوز وضع التقسيم الذي عرف الغرب لقد سارعت الدولة الم

اإلسالمي أواخر القرن الرابع وبداية الخامس وخصوصا ببالد المغرب، فعملت 

على إلغاء هذا الشتات المشكل من إمارات قبلية متعددة، فحققوا المعجزة جراء ذلك 

 .بتكوين الدولة المغربية الموحدة

ت وضع الحركة المرابطية في وهناك من القراءات البارزة التي حاول

سياقها التاريخي اإلصالحي، حيث لفتت االنتباه إلى منزلة الحركة الـُمرابطية من 

المد السني المالكي واألشعري الذي ساد المشرق إبان صعود الحركة، كما أكدت 

في التهيئة للدعوة الـُمرابطية، معتبرة بذلك عبد هللا بن  على دور قادة هذا المد  

ن وسابقيه من الفقهاء، جزءا من شبكة الدعاة السنيين العباسيين الذين حـاولوا ياسي

  .االلتفاف حول الحركات الشيعية وذلك بتطويقها من الشرق والغرب اإلسالميين

وهنا ال بد من اإلشارة للداللة الرمزية التي تكتسبها القيروان في هذا 

فقد كانت مدينة . راع المذهبيالسياق التاريخي الحساس المليء بالتناقض والص

القيروان واحدة من أركان الحكم الشيعي الفاطمي العبيدي، قبل أن تنقلب على 

هؤالء وتسير في االتجاه المعاكس بفعل ضغط فقهاء المالكية وتبني حاكم إفريقية 

المعز االنفصال عن فقد أعلن . المعز بن باديس دعوتهم تمهيدا لالنفصال عنهم

ً وأعلن استقالله عنهم سنة الفاطميين رس ً وقد أخذ يقل ص نفوذهم تدريجيا ميا

هـ أمر بتبديل 555هـ، وقطع الخطبة لهم وقطَّع بنودهم وأحرقها، وفي سنة 556

هـ أمر بلبس السواد 552السِّ كَّة وأمر الناس أن يتلفوا سكة الفاطميين، وفي سنة 

بي عمران الفاسي إلى مدينة وبالتالي فإن لجوء أ. بالقيروان والدعاء لبني العباس

، وعقده لقاءا بزعيم دولة صنهاجيةالقيروان واستقراره بها للتدريس في ظل 

تمهيدا لمد النفوذ المذهبي المالكي ( إن صح عقد هذا اللقاء)صنهاجة الصحراء 

والنفوذ القبلي الصنهاجي إلى أقصى حد جنوب الصحراء واالنطالق بها شماال، ال 

ض الصدفة سواء من حيث التزامن التاريخي أو من حيث يمكن أن يأتي بمح

فالمسألة تطلبت تخطيطا مسبقا وتنسيقا مع القيادة . القبلي -االنسجام المذهبي

السياسية ممثلة في المعز بن باديس القتالع السلطة الفاطمية العبيدية من القيروان 

  .ومن ثمة يسهل تأسيس دولة صنهاجية سنية مالكية
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 ) بالد الغرب اإلسالميبالدولة المرابطية محاضرات في تاريخ : الثالمحور الث

 (:م0052-م 0152 /هـ551-هـ551

 :مقدمة

عرف القرن الخامس الهجري ظهور دولتين في طرفي العالم اإلسالمي شرقا 

وغريا، انطالقا من بيئة صحراوية، وارتباطا رمزيا بالخالفة العباسية، وهما 

وقد حاولت األولى حماية الثغور . شرقا والمرابطين غربا دولتا األتراك والسالجقة

اإلسالمية من الهجمات البيزنطية والصليبية، وتمكنت الثانية من إعادة توحيد 

المغرب وحماية األندلس من السقوط في يد النصرانية وذلك في فترة تميزت 

ني المالكي، بالتحرك الصليبي شرقا وغربا، وكان أساس قيامهما مذهبيا االتجاه الس

وهذا ما جعل البعض يرى في ذلك تحريكا خفيا من طرف علماء المذهب شرقا 

 وغربا، فماهي ظروف تأسيس الدولة المرابطية؟

 

 :ة دولة المرابطينأصول نشأ -0

يصطنع بعض الدارسين منهجا معينا في دراسة تاريخ المرابطين المعقد، 

عامل الصحراء الطبيعي حين يجعلون قيامهم صدى للواقع الخارجي، وثمرة ل

واالقتصادي، معتقدين بذلك أنهم قد وضعوا يدهم على ظاهرة التاريخ المرابطي، 

ومع االعتراف بأهمية العنصر االقتصادي في التكوين الحضاري، إال أنه ليس 

العنصر الوحيد والحاسم الذي يجعلنا نغفل أثر العناصر األخرى في حركة التطور 

نغفل أثر العامل االقتصادي والبيئي في الضغط على حركة  التاريخي، وإذا كنا ال

أي )المرابطين نحو االمتداد، فإننا ال ننسى أيضا دور الفاعلية البشرية المتميزة 

مركبات البيئة البشرية المتعددة األبعاد في كل حقبة من حقب التطور التاريخي 

حديد والتنظير وفق والتي تضفي التميز على الكائن البشري الذي يمتنع عن الت

، المدفوعة بتأثيرات متشابكة يُعدُّ الدين اإلسالمي أقواها (قوالب منهجية جاهزة

 .تأثيرا في إعطاء التاريخ المرابطي هوية حضارية متميزة

وبناء على هذه المعطيات يمكننا القول أن تأسيس دولة المرابطين ونوسيعها 

اخل الصحراء، ثم مرحلة توحيد مرحلة التكوين د: مر من ثالث مراحل أساسية

 .بالد المغرب، ثم اندماج األندلس ضمن النفوذ المرابطي

فما هي إذا هذه المنحدرات التي أكسبت المرابطين وجودا تاريخيا وحضاريا 

و بن رُ م  متميزا؟ كان أول من دخل إفريقية غازيا في زمن عمر بن الخطاب عَ 

سالمي بأحوال إفريقيا والمغرب يبرز على مصر بدأ االهتمام اإل تهوبوالي .العاص

جديا إلى الوجود مما جعله حلم الخالفة اإلسالمية المتجدد مع واليتها على مصر، 

 بن سعد بن أبي سرح العامري، الذي بعث المسلمين في جرائد إفريقيا، كعبد هللا أو

بربر، الخيل إلى إفريقية، ومعاوية بن حديج الكندي الذي أخذ ينشر اإلسالم بين ال

 : كل منإال أن هذه الحمالت لم ترق إلى مستوى األثر الذي خلفه 
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الذي اختط القيروان لتكون منبرا لإلسالم وحصنا : عقبة بن نافع الفهري - أ

للمرابطين، والذي توغل في بالد المغرب فاتحا وهاديا لإلسالم، فكان بذلك أول 

 .من حمل أهل اللثام على اإلسالم

تم رسالة الهداية بعد عقبة، فمضى يعلم البرابرة الذي أ: موسى بن نصير - ب

ا، هَ االَ د على طنجة وما وَ القرآن، ويفقههم في الدين، مستعمال طارق بن زيا

". وج هذا الجهد الذي بُذل في فتح المغرب بدخول طارق بن زياد إسبانياتُ " وهكذا

هيأ  مماسالمية، وتم إسالم أهل المغرب، ومن هنا توطدت أركان الثقافة اإل

البرابرة الستقبال الدعوة اإلسالمية التي حملها من بعدُ كل من إسماعيل بن أبي 

المهاجر والمولى إدريس بن عبدهللا، وفي ظل األدارسة وضحت شخصية المغرب 

 .األقصى اإلسالمية

ومع هذا كله بقي المغرب يعاني وألمد بعيد عواصف الفتن الطائفية والمضلالت 

حركات الشيعة، والخوارج، أو تزعمتها قبائل زناتة  العقدية التي قادتها

أو رادها ثائرون كثورة تميم بن زيري اليفرني الذي كان ظهوره بسال . وبرغواطة

فكان المغرب بذلك في حاجة إلى معجزة تنقذه من هذا . قبل المرابطين بيسير

إلصالح الموقف العصيب، وهنا يأتي دور المرابطين الذين حملوا رسالة الجهاد وا

فما هي إذا األصول التي انحدروا منها وتركت . منذ قيامهم بالمغرب واألندلس

 إلبداعهم الحضاري؟المغرب وشما خالدا في 

ينحدر الملثمون، أو المرابطون، من األرومة الصنهاجية التي قيل بأنها بلغت 

لة أوربة الفتح لقبي زمنوكانت الزعامة . لمثونة ومسوفة وجدالة: سبعين قبيلة منها

إلى أنها آلت بعد ذلك إلى قبائل صنهاجة التي كانت أهم عنصر سكني في 

يتلوتان بن تالكاكين : الصحراء، وكان أول من ملك منهم بالصحراء هو

الصنهاجي اللمثوني، وبعد وفاته تولى أمر صنهاجة حفيده األثير بن فطر بن 

ل فتولى حكم صنهاجة األمير يتلوتان، ثم جاء بعده ولده تميم بن األثير إلى أن قت

أبو عبد هللا دمحم بن تيفاوت، ولما توفي هذا تولى صهره يحيى بن إبراهيم الجدالي 

الذي خرج حاجا وباحثا عمن يرسم لقومه طريق الهداية، فكان لقاؤه في القيروان 

بأبي عمران الفاسي المهد األول الذي انبعث منه فجر الحركة المرابطية التي 

 .منعطفات متميزة تطورت عبر

 :مراحل تطور حركة المرابطين -9

مرت حركة المرابطين في تاريخ الغرب اإلسالمي بمجموعة من المراحل 

التي جعلت من  ،التي تأكد من خاللها البعد االستراتيجي في عمل هذه الحركة

لتتطور بعد ذلك إلى  ،كيانها الصحراوي المنطلق األول في شخص قبائل صنهاجة

رافعة بذلك شعار توحيد األمة تحت راية اإلسالم والجهاد في سبيل اوي سمالكائن 

في تركيز عملها وقد تبنت هذه االستراتيجية بشكل دقيق من خالل التفكير . هللا

 : بالمراحل التالية
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 :من الكائن القبلي إلى الكائن الوحدوي - أ

 

ة، فإن هذه إذا كان ابن خلدون يفسر قيام الدولة المرابطية على أساس العصبي

 -العصبية لم تلبث أن تحولت بعد إسالم الملثمين وعلى رأسهم زعيمهم تيولوتان

فتحولت عصبيتهم أمام هذا  ،إلى تحالف تحكمه الرابطة الدينية -الذي حسن إسالمه

من األساس الجنسي إلى األساس الديني، الذي نزع عن إدراكهم سلطان القبيلة 

وخلع عليه اإليمان الداعي إلى وحدة القبائل  ،المؤسسة على العصبية الطائفية

 ينسالم ملتقى التحالف بين قبائل بومن هنا كانت الرغبة في نشر اإل. والشعوب

وارث ولمثونة وجدالة التي التزمت بالسنة وانطلقت إلحقاق الحق ورد المظالم 

محل  ومن يقظة هذا الوعي المرابطي الذي حلت فيه القرابة الدينية. وقطع المغارم

ذوذ عن كيان القبيلة إلى الذوذ عن تحول صراعهم بالمنطقة من ال ،القرابة القبلية

:" هللا بن ياسين الذي يقول عنه ابن عذاري كيان األمة، وهنا يوضع خطاب عبد

هللا بن ياسين القبائل المجاورة إلى اإلسالم  وقفت على كتاب قديم يدعو فيه عبد

ومن هنا يبدأ (. 5/56.البيان المغرب ج")ادهموالزكاة، ولما امتنعوا خرج لجه

 .الدور الجهادي الذي أقامت عليه الدولة المرابطية نهجها اإلصالحي

 :من الكائن المادي إلى الكائن الروحي - ب

 

كان للوازع اإلصالحي شأن كبير في صراع المرابطين المادي، فلقد عرف 

يرا مصدره موجات الرعب المغرب قبل مجيء المرابطين تدهورا اقتصاديا كب

التي قطعت سبل الحركات التجارية، والمكوس الجائرة التي كانت تفرضها قبائل 

زناتة على التجار والفقراء، فاجتاحت البالد محن اقتصادية جعلت الناس يتطلعون 

إلى قوة جديدة تنقذهم من الغالء والجوع برزت في قوة االتحاد اللمثوني التي 

ستبداد وخلصت المجتمع من ا ،في الصحراء لتجاريةسيطرت على الطرق ا

أن هذا التفوق المادي الذي ظل يصاحبه شعور بالفراغ  الزناتيين االقتصادي، إال

الروحي في حركة المرابطين، مما يفسر لنا خروج يحيى بن إبراهيم الجدالي 

حي الذي هللا بن ياسين أحد فقهاء المالكية، تعبيرا عن الطموح اإلصال وعودته بعبد

الفقراء " كان محركا لقيام المرابطين، وفي ظل هذا االتجاه اإلصالحي ستلتحم قوة 

قتصادي إلى لتشكل قاعدة االمتداد، ولتحول صراعهم من حركة صراع ا" والفقهاء

هاد إسالمي غايتها تحرير اإلنسان من ألوان الجور حركة إصالح اجتماعي وج

 .نيوبعث اإلسالم على قواعد المنهج الس

 

 :من الدعوة اإلصالحية إلى الممارسة الجهادية -ج
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يبدأ ميالد هذه الحركة بيحيى بن إبراهيم الجدالي الذي خرج مرتادا مراكز 

به مجتمعه من  رُ ه ِّ طَ ليحمل قبسا من نور يُ  -مقُودا بحلم اإلصالح -العرفان

ك مركزا مالكيا وكانت القيروان آنذا .المعتقدات المضللة والعادات البدائية الفاسدة

مهما يشع بكبار العلماء والفقهاء ويمثل أكبر مدرسة لإلصالح، وفيها خاطب يحيى 

سيدي تنظر فيمن يتوجه  فعسى يا: " بن إبراهيم الشيخ أبا عمران الفاسي قائال

، فكتب له أبو عمران رسالة إلى تلميذه واجاج بن زلو "معي إلى بالدنا ليعلمنا ديننا

سالم عليكم ورحمة هللا، أما بعد، :" تلميذا لإلصالح، يقول فيها دب لهتاللمطي لين

فابعث معه إلى بالده  ،إذا وصلك حامل كتابي هذا وهو يحيى بن إبراهيم الجدالي

من طلبتك من تثق بدينه وورعه وكثرة علمه وسياسته ليعلمهم القرآن وشرائع 

ر العظيم وهللا ال يضيع ويفقههم في دينهم وله ولك في ذلك الثواب واألج ،اإلسالم

األنيس المطرب، : ابن أبي زرع الفاسي")أجر من أحسن عمال والسالم

هللا بن ياسين الذي خرج معه داعيا لإلصالح  ، فانتدب له واجاج عبد.(512.ص

 :هللا بن ياسين فوق أساسين وواضعا أسس الدولة الجديدة، وقد تحركت حركة عبد

 

 :أساس تعليمي واجتماعي: األول

في حياة المرابطين، حيث " المعلم الروحي األول" هللا بن ياسين،  يعد عبد

شرع في بداية دعوته يعلم الناس القرآن ويفقههم في أصول الدين، ويدعوهم إلى 

شكلت إقامة حدوده، وتطبيق أحكامه وفق المذهب المالكي والمنهج السني، ف

والتي جعلت القاعدة . طينمدرسة رباطه التربوية العالمة األولى لقيام المراب

إنما أنا :" هللا بن ياسين يقول عن حركته الدينية أساس انطالقتهم، ومن هنا نجد عبد

وإذا كان المذهب المالكي قد امتاز بأنه لم (. 15.الحلل الموشية ص")معلم دينكم

فإن دعوة ابن ياسين قد  ،يكن مذهبا فقهيا فحسب، بل كان مذهبا سلوكيا أيضا

نهجها اإلصالحي التحرير الديني بفرعيه العقدي والسلوكي، فحمل جمعت في م

لذلك لواء اإلصالح االجتماعي الداعي إلى الوحدة ونبذ الفساد، الساعي إلى نشر 

الفضائل وتثبيت قيم الحق والعدالة والمساواة، فكان بذلك أول من تقلد خطة القضاء 

ن نلقى صورا ألبعاد هذا في ظل المرابطين، وفي خطابه هذا لرؤساء المرابطي

فإياكم أن تجبنوا وتفشلوا فتذهب ريحكم، وكونوا ألفة وأعوانا على :" التحرير يقول

الحق وإخوانا في ذات هللا، وإياكم والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة، فإن هللا 

هذا الخطاب ألقاه قبل موته حينما أتخن بالجراح في حرب ") يؤتي ملكه من يشاء

 .(.521.األنيس، ص: ة برغواط

 

 :أساس جهادي: الثاني

يالحظ المتأمل أن حركة التطهير الديني واإلصالح االجتماعي تستلزم في 

المنهج اإلسالمي ترابطها بالمواقف الجهادية التي تقود إلى اإلعداد السياسي 
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والعسكري المنظم، ومن ثمة نرى أن الوجود السياسي والعسكري للدولة 

اف سامية وإنما كان نتيجة لهذا الجهاد الذي اقترن بأهد ،يقم مصادفةالمرابطية لم 

نها يتأكد تالحم البناء الديني بالبناء السياسي في وملهي، مصدرها سيادة المنهج اإل

 يتولى النظر في أمر حربهم وعبد" حركة المرابطين، حيث كان األمير السياسي 

،  (1/55واالستقصا / 511.نيس، صاأل")هللا بن ياسين ينظر في ديانتهم وأحكامهم

ألن رؤيتهم اتسع حجمها " بالدور الحضاري" وبالجهاد يبدأ ما يمكن أن نسميه 

ولم تعد رؤية محلية تسعى إلى الكسب المادي أو غلب  ،الجغرافي واإليديولوجي

قبلي، وإنما أصبحت تستهدف نشر اإلسالم وبناء المجتمع على قواعد أحكامه، 

انطالقتهم بصفة الشمول الحضاري حتى بلغت حدود السودان فاتسمت في ذلك 

تاريخا محليا يخص تاريخ " وتونس وفرنسا، وبذلك لم يعد تاريخ الدولة المرابطية 

قيام دولة ") الصحراء أو تاريخ السودان الغربي، بل بدأت تتخذ صفة عالمية

 (.556.المرابطين، ص

حركة الداعي إلى انتشار هللا بن ياسين دستور هذه ال ويمثل خطاب عبد

ُع كث :"ابطين للفتوح اإلسالمية يقولالمر  م، وأنترييا معشر المرابطين، إنكم َجم 

راطه د أصلحكم هللا تعالى وهداكم إلى صوجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم وق

المستقيم، فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا بالمعروف، وتنهوا عن 

، 521.ص: الدعوة إلى الجهاد األنيس") ي سبيل هللا حق جهادهالمنكر، وتجاهدوا ف

 .(6/552.، تاريخ ابن خلدون ج5/65النبوغ المغربي، / 515.األنيس، ص

 :الدور الحضاري -8

 

انطلقت هذه المرحلة من قناعة أساسية استدعت السمو بالحركة المرابطية في عهد 

الدولة إلى الشعور برابطة من الشعور برابطة كل من يوسف بن تاشفين وابنه علي 

رغبة في تحقيق القوة التي لم يكن للدولة المرابطية قوامها إال بناء على نظام  األمة

 :األمة اإلسالمية

بامتياز رجالن كان لهما األثر الكبير في حياة الدولة مثل هذه المرحلة لقد 

دا البعث اللذان قا ،يوسف بن تاشفين وولده علي بن يوسف: المرابطية أال وهما

 .المرابطي عبر ما يمكن أن نسميه بالدور المغربي واألندلسي

 

 :الدور المغربي - أ

 

 ،في هذا الدور عن حركة المرابطينلقد أخذت الصفة الصحراوية تنحل 

 .طوائف متعددة وأجناس مختلفةلتحل محلها صفة الدولة التي تتآلف في ظلها 

ص الدولة من يخلن من تتمكالذي ين تاشفين ويرجع الفضل في ذلك ليوسف 

وقد استطاع يوسف بن . ذ السمة المغربية الخالصةاخ، التطابعها الصحراوي
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ويربط حركتهم  ،تاشفين بتدينه وشجاعته ومواهبه أن يُؤل ِّف حوله المرابطين

  .تطمح إلى المزيد من الفتوحات ،برسالة سماوية

سماوية المستهدفة وتعتبر مشاهد البناء الحضاري رموزا شاهدة على الغاية ال

ففي موضع تأسيس مدينة . من األفعال العسكرية في حركة الفتوح المرابطية

صبة صغيرة الختزان مسجدا للصالة، وق) مراكش نجد يوسف بن تاشفين يبني فيه 

والخبر المعرب عن  15/والحلل البهية  525/ األنيس: المرجع .أمواله وسالحه

ألساس يعمد يوسف إلى تنظيم جيوشه ومن هذا ا ،(21ورقة /األمر المغرب

وتوزيع قيادته على فرسانه، مواصال رسالة الرباط في فتحه لمدينة فاس وتلمسان 

وعلى يده تحول . ووهران وجميع بالد غمارة وجبالها من الريف إلى طنجة وسبتة

الصراع من التقديس للبطولة المادية الداعي إليها زعيم القبيلة إلى التقديس 

وبذلك كان يوسف بن تاشفين  .لقيم اإلسالمية الداعي إليها أمير المسلمينالروحي ل

النموذج الحي المهيأ لبعث الهمم اإلسالمية وإنقاذ الحمى الدينية من الزحف 

الصليبي باألندلس، حتى ليمكن أن نسميه بما حققه لإلسالم والمسلمين من 

 ".صالح الدين المغربي" انتصارات 

 :األندلسيين وقضية الجواز إلى حركة المرابط  - ب

 

في هذا الدور شهدت حركة المرابطين منعطفا حضاريا جديدا، حين نقلت 

دائرة صراعها من مواجهة القبائل الضالة للذود عن كيان الدولة إلى مواجهة خطر 

الكائن الحضاري المسيحي للحفاظ عن وجود األمة اإلسالمية، وبذلك كانت 

ف مجاالت السلم الحضاري، ولكن ما هي البواعث التي للصراع متجليات في مختل

 :كانت وراء جواز المرابطين لألندلس؟ يمكننا إرجاع ذلك إلى عاملين كبيرين

 .عوامل باعثة، وعوامل جاذبة

 

 

 :واعثهاباألساس الجهادي لحركة المرابطين باألندلس و-5

 

سياسي دخلت األندلس اإلسالمية مع مطلع القرن الخامس عصر التمزق ال

الذي ُعرف بعصر ملوك الطوائف، فأصبحت مهددة باالنهيار، بسبب نشاط حركة 

المسيحية على حساب األراضي اإلسالمية، وانشغال ملوك الطوائف " االسترداد"

بالصراعات فيما بينهم واستنجادهم بالنصارى ضد بعضهم البعض ودفع اإلتاوة 

م، انفتحت الطريق 5655/هـ515فلما سقطت طليلطلة بيد القشتاليين سنة . لهم

أمامهم لتطويق دول الطوائف، فاضطر األندلسيون إلى االستنجاد بأمير 

وكاتبه أهل األندلس كافة من العلماء :" المرابطين، قال ابن خلدون في هذا الشأن

 (.251.، ص6.العبر ج") والخاصة، فاهتز للجهاد
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هوة الربح المادي، أو لم يكن جواز المرابطين لألندلس مسوقا بشهكذا إذن، 

السياسي، كما يذهب بعض الباحثين، ولكنه كان استجابة لرسالة الجهاد التي قام 

عليها الوجود المرابطي، متدفقا كالسيل، فائضا باآلمال اإلسالمية، خصوصا بعد 

تاريخ : المصدر) أن ملك المرابطون ثغور المجاز المغربية كسبتة وطنجة ومليلة،

وبعد أن قوى الخطر المسيحي بإمدادات العالم الصليبي  ،(266/المغرب واألندلس

متداد الطبيعي بطين لم يكن بمقدورها حصر هذا االحتى ليُخيل إلينا أن حركة المرا

نحو الجهاد بعد أن ضاقت األرض المغربية عن حمل آمال اإلصالح والجهاد، 

بلسان  التي تتوهج في كيان المرابطين، وفي ذلك يقول يوسف بن تاشفين

لنا إال على ما يحوط حريم وال عنانا غير جهاد المشركين وال أقب:" المرابطين

رسالة إلى صاحب قلعة حمود، من إنشاء أبي بكر : 551ص/ القالئد") المسلمين

من هنا ندرك أن عبور المرابطين لألندلس كان تلبية لنداء الجهاد (. بن القصيرة

وفي هذا . مسيرتهم نحو اإلسالم والمسلمينوي في نواستجابة لباعث اإلصالح الثا

اللهم إن كنت تعلم :" السياق يأتي دعاء يوسف بن تاشفين عند جوازه لألندلس قائال

أن في جوازي هذا خيرا وصالحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر، وإن كان 

 1/25واالستقصا  555.ص/ األنيس : المصدر") غير ذلك فصعبه حتى ال أجوزه

، وهكذا نجد في سلوك يوسف الرمز الحي للمجاهد (25.وض المعطار صوالر

الجهاد وعزف عن حياة الدعة المؤدية إلى االستسالم،  المثالي الذي أخلص لمبدإ

ذلك أننا نجد المعتمد بن عباد يطلب منه عند نزوله باألندلس أن يدخل دار ملكه 

جئت ناويا جهاد العدو فحيثما إنما :" ليستريح قليال من وعثاء السفر فيجيبه قائال

، ويروي المؤرخون أنه بعد (515/المعجب : المرجع") كان العدو توجهت وجهه

لم يأخذ شيئا من الغنائم التي آثر بها أهل األندلس، ( هـ511) انتصاره في الزالقة 

التبيان األمير ") أنا رجل مغربي وليس قد مني أخذ مال وال بالد:" ويؤكد هذا قوله

، وهذا ما جعل أهل األندلس يحبونه ويهللون لقدومه، ويعترفون (556. صعبدهللا

برسالته السامية التي قدم من أجلها لألندلس، كما نجد في رسالة أهل قرطبة 

لم يبلغ بالدك وال  -أيده هللا-وهو: " للمستعين بن هود التي يقولون فيها في يوسف

غيته أن يقمع شيطان الشرك، ويستنقذ غيرها لمال يبتزه وال لتملك يستفزه، وإنما ب

 (.، والرسالة من إنشاء أبي بن المرخى1/551/ 1 الدخيرة") المسلمين من الهلك

ندرك مما سبق أن قيامهم باألندلس كان مسوقا بدوافع سامية استهدفت إنقاذ 

الجزيرة من جبروت المشركين، وصيانة عزة المسلمين بها، ومن أجل ذلك تكرر 

 .تاشفين لألندلس جواز يوسف بن

 

 :عوامل جاذبة -5

 :في ثالثة مظاهرالعوامل الجاذبة من أجل الجواز إلى األندلس تتمثل 
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 :ملوك الطوائف واستسالم لجور النصارى - أ

 

انشغل ملوك الطوائف بمجالس اللهو واللذات عن رسالة الجهاد، فاختلت 

بذلك أحوالهم، وطغى بعضهم على بعض محالفين النصارى ومستسلمين 

مام ضعفهم ال يقنعون بهذه أللضرائب المفروضة عليهم، بل نجد النصارى 

الضرائب عندما فرضوا مغارم باهضة على األغنياء، فساءت األحوال 

مدوا أيديهم " االقتصادية، وازداد بذلك ملوك الطوائف انقيادا وإذعانا حتى 

مما أدى إلى ( 151/التبيان: المرجع") للطاغية يحالفونه لفتك بإخوانهم في الدين

ضعف عقيدتهم وعصبيتهم، وأصبحت أصواتهم أطول من حجومهم حتى قال 

 :عنهم ابن الخطيب

 ديك وصاح فوق كل غصن//// قام بكلية بقعة مليك 

ولم يزالوا كذلك وأحوال األندلس تضعف :" وعنهم يقول المراكشي أيضا

، إلى أن جمع وثغورها تختل ومجاورها من الروم تشتد أطماعهم ويقوى تشوفهم

: المرجع") هللا الكلمة ورأب الصدع ونظم الشمل، وحسم الخالف وأعز الدين

بقدوم يوسف بن تاشفين، ولم يكن المرابطون باألندلس مجرد ( 521/المعجب

ذائدين عن حمى اإلسالم بل كانوا إلى جانب ذلك محررين اجتماعيين، وهذا ما 

عبيد بمحاصرة المرابطين لغرناطة يفسر لنا سر ترحاب الطبقة المسحوقة من ال

 .عندما راموا خلع األمير عبدهللا

 :حركة االسترداد المسيحية قوة - ب

أمام تفرق ملوك الطوائف وضعفهم أخذت المقاومة المسيحية تقوى وجيوش 

م بقدوم يوسف بن النصارى تتآلف بقيادة زعمائهم ومشهوري أبطالهم، وازداد تآلفه

تاشفين حين قام الرهبان واألساقفة رافعين صلبانهم وأناجيلهم متبايعين على 

الموت، وبذلك أصبح المعسكر المسيحي يصدر عن روح صليبية يستعدي فيها كل 

المسيحيين والبابوية بروما، ويعتبر ألفونسو السادس من أبرز ممثلي حركة 

ألفونسو صفة القداسة الدينية على حروبه  االسترداد في هذه اآلونة، فقد أضفى

وجعلها تشتعل بالحقد الديني، حين استباح الحمى اإلسالمية وأخذ يشق بالد 

: وينظر 1/21المرجع االستقصا") فيُفسد ويُخرب ويقتل ويسبي" األندلس شقا

ومخطوط  2/5/25والذخيرة  65.ص/عبث العدو بالجزيرة في رسائل القالئد

وتوالى علينا هذا العدو :" ، يقول المعتمد فيه(62.لبلوي، صالعطاء الجزيل، ا

المجرم اللعين إذفنش وأناخ علينا بكلكله ووطئنا بقدمه، وأسر المسلمين، وأخذ 

وانظر طغيان ألفونسو  56.ص/ الحلل الموشية: المرجع") البالد والحصون

يته لملوك ، ولم يقف عند هذا الحد بل نجده يبالغ في زرا(561.ص/5/5بالذخيرة 

كثُر بطول :" الطوائف، فلما اقترب بجيشه من إشبيلية كتب للمعتمد بن عباد قائال

مقامي في مجلسي الذبان واشتد علي الحر فأتحفني من قصرك بمروحة أروح بها 
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الروض المعطار في خبر األقطار، " ) عن نفسي وأطرد بها الذباب عني

قرأت كتابك وفهمت :" ابه بن عباد، فأج(5/525، والبيان المغرب 155/ الحميري

خيالءك وإعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطية في أيدي الجيوش 

المصدر الروض المعطار، ") المرابطية تريح منك ال تروح عليك إن شاء هللا

، وبلغ الحقد المسيحي مداه في حمالت السيد الكنبيطور الذي كان (155.ص

الذخيرة : المصدر " ) ذه الجزيرة ورذ ريق يستنقذهاعلى رذ ريق فتحت ه:" يقول

تحمل كاتدرائية مسجدها الجامع إلى  بلنسية، فقد حول باستيالئه على (2/5/11

، وحمل في (512.ص/اإلسالم في المغرب واألندلس : المرجع)  اسم سانتا ماريا

ة، ومن دماء المسلمين ويجعلونها غنيمتهم اآلخرويمتعطشين لحمالته رجاال كانوا 

طبيعة هذا الصراع الصليبي كان المرابطون المجاهدون القوة اإلسالمية المدعوة 

 .بزعامة واجهة التحدي اإلسالمي باألندلس

 

 

 :استغاثة األندلسيين بالمرابطين -ج

 

شر النصارى باألندلس توجه األندلسيون لبر العدوة مستنصرين  لما طما

قدمة زعماء األندلس المستنجدين المرابطين، وكان المعتمد بن عباد في م

بالمرابطين، حيث جاز البحر مستنصرا بيوسف بن تاشفين وكتب إليه عدة كتب 

ونازعت بهمتي إليك واستنصرت باهلل ثم بك، واستغثت : " مستغيثا من ذلك

يُوا شريعة اإلسالم، وتذبوا عن دين  بحرمكم لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر، وتُح 

ة والسالم، ولم يكن المعتمد بن عباد في موقف االستنجاد هذا إال دمحم عليه الصال

مستجيبا للرغبة األندلسية التي التقى فيها رؤساء األندلس وفقهائها وأهاليها، ذلك 

أنه لما عظم بالء النصارى أجمع أهل األندلس على االستصراخ بيوسف، فوفدت 

شة بالبكاء في استنجاد فقهاء عليه جموعهم شاكية إليه ما حل بهم من أعدائهم مجه

فيا هلل ويا :" حضرته ووزراء دولته، وكتبوا إليه مستثيرين غيرته الدينية منها

للمسلمين، أيسطوا هكذا بالحق اإلفك ويغلب التوحيد الشرك، ويظهر على اإليمان 

رسالة ابن أيمن عن  655ص/1/1الذخيرة ") الكفر، وال يكتنف هذه الملة النصر

وهكذا تعالت صيحات الدين في صرخاتهم مستغيثة مما أهاب  ،(ئفأمراء الطوا

فخوطبنا عن الجواز إلى األندلس من : " بيوسف إلى التدخل في بالد األندلس يقول

، (556.الرسالة دول الطوائف، ص: المص" ) جميع األحواز المرة بعد المرة

 .لفناءوبذلك أصبح يوسف األمل المتبقي للخالص في هذا الجو المنذر با

من هنا نفهم أن قيام المرابطين باألندلس كان استجابة لرغبة أهل األندلس 

علماء المشرق كالغزالي والطرطوشي فقهائها الدينية، كما ساهم الشعبية وفتوى 

     .بفتواهم في تثبيت شرعية الوجود المرابطي باألندلس وخلع ملوك الطوائف بها
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 :ندلستطور وضعية المرابطين باأل -د

 

لقد كان تدخل المرابطين باألندلس مقترنا بإصالحات عامة، وبمتابعة سياسة 

الجهاد، بحيث يظهر أنهم أسندوا مهام الشؤون المدنية والقضائية إلى أبناء البالد 

مكتفين هم بالحماية العسكرية، مما جعل الرعايا يتقبلون الخضوع لعنصر ربته 

ومن . ولم يتعود على حياة اللهو والترفالصحراء فألف الصمود في المعارك، 

أجل الدعم العسكري لألندلس شرع ابن تاشفين في تقوية األسطول باالهتمام بدار 

الصناعة في سبتة، فظهرت أهميته في حماية السواحل األندلسية وفي ضم الجزر 

 ، بل وفي دعم بني زيري بإفريقية ضد الهجمات النورماندية(البليار) الشرقية

وتمكنت الجيوش البرية من الضغط على الثغور القشتالية . لية على سواحلهاالصيق

 -بطليوس) واسترجاع بعض المدن الغربية التي كان البرتغاليون استولوا عليها 

وابتدأ األمير الثاني علي بن يوسف عهده بانتصار كبير على (. وشنترين -يابرة

ا ولي العهد القشتالي، وأعقب التي قتل فيه UCLESأقليش  القشتاليين في معركة

ذلك بحصار طليطلة إلثبات استمرار قوة الدولة المرابطية بعد موت والده يوسف 

 .بن تاشفين

هـ بدأ تغيُّر وضع المرابطين في األندلس من 556لكن منذ حوالي سنة 

المبادرة والهجوم واالنتصارات إلى وضعية الدفاع، فالهزائم الثالثة الكبرى أمام 

هـ كان لها تأثير كبير على ضعف معنوية الجيش المرابطي  556ى حوالي النصار

هـ عن حماية سرقطة من السقوط في يد األغونيين، الذين 551الذي عجز سنة 

تجرأوا الحقا على التوغل في شرق األندلس إلى غوناطة بتحالف الذميين فيها 

الجبهة الشرقية أي أن توازن القوى في األندلس أخذ يختل، خصوصا على . معهم

ما عدا بعض الحاالت النادرة، فتركز العمل العسكري المرابطي على الجبهة 

 .البرتغالية الضعيفة

 

 :خاتمة
 

لقد كان لهذا التراجع العسكري ولسوء سلوك كثير من رجال الدولة أثره في 

هـ 555بداية الحركات المناهضة للمرابطين، مثلما حدث من ثورة في قرطبة سنة 

إشبيلية بعدها، وهو الوضع الذي تزامن مع قيام حركة الموحدين بالمغرب  ثم في

 .هـ555منذ أواخر سنة 

ويظهر أن المرابطين ظلوا مهتمين بشؤون األندلس رغم الظروف، بدليل 

انشغال المصادر التاريخية خاصة بتسجيل أعمالهم فيها منذ معركة الزالقة، 

ى إن هناك من اعتبر أن الدولة وإغفال الحديث عن عملهم في المغرب، حت
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المرابطية سقطت شهيدة الجهاد لما بذلته من دفاع عن األندلس رغم ظهور خطر 

 . الموحدين قريبا من عاصمتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفهرس العام

 محاضرات تاريخ الغرب اإلسالمي

 لحسن أوري . ذ 

 شعبة التاريخ

 مسلك التاريخ والخضارة 

 

 :صدرية من تاريخ الدولة المرابطيةقضايا م: المحور األول
  (من المرابطين إلى نهاية المرينيين)مصادر الغرب اإلسالمي  -0

 :مقدمة -

 :صناف المصادر وبعض أنواعهاأ -أ

 : الرسائل الديوانية*

 : المدونات التاريخية -*

 : كتب الجغرافيا والرحالت -ب

 : كتب التراجم واألعالم -ج

 

 :يةالمرابطسية لبناء الدولة البنيات األسا: المحور الثاني

 :أسس الحركة ومنطلقاتها -5

    الجانب الديني أو المذهبي: 

  العصبية القبلية: 
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 :المجال واإلنسان الصنهاجي -5

 محددات قيام الدولة المرابطية -6

 

) محاضرات في تاريخ الدولة المرابطية ببالد الغرب اإلسالمي : المحور الثالث

 (:م0052-م 0152/ هـ551-هـ551

 :دمةمق

 

 :أصول نشأة دولة المرابطين -5

 

 :مراحل تطور حركة المرابطين -5

 

 :من الكائن القبلي إلى الكائن الوحدوي - ت

 :من الكائن المادي إلى الكائن الروحي - ث

 :من الدعوة اإلصالحية إلى الممارسة الجهادية -ج

 :أساس تعليمي واجتماعي: األول

 :أساس جهادي: الثاني

 :الدور الحضاري -6

 :يالدور المغرب - ت

 :حركة المرابطين وقضية الجواز إلى األندلسي  - ث

 :األساس الجهادي لحركة المرابطين باألندلس وبواعثها-5

 :عوامل جاذبة -9

 :ملوك الطوائف واستسالم لجور النصارى - ت

 :قوة حركة االسترداد المسيحية - ث

  :استغاثة األندلسيين بالمرابطين -ج

 :تطور وضعية المرابطين باألندلس -د

 :خاتمة
 

 :يبليوغرافياالب
 :1من املصادر املفقودة لتاريخ الغرب إلاسالمي -أوال

 .الفالحة ابن أبي الجواد، رسالة في .1
 .، معجم أصحاب أبي بكر ابن العربي(م1251/ هـ856 .أبو عبد هللا دمحم القضاعي، ت) ابن ألابار .2

                                                           
أحمد الطاهري، اختصارات من كتاب الفالحة البن ليون، مطبعة : اعتمدنا هنا على الئحة املصادر املفقودة كما أشار إليها بعض الباحثين من مثيل -1

في عصر املوحدين، أطروحة الدكتوراه في  دمحم املغراوي، العلماء والصلحاء والسلطة باملغرب وألاندلس. 25 -22: م2001النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 .571 -575: م2002التاريخ، كلية آلاداب جامعة دمحم الخامس الرباط، 
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 .ابن الابار، معجم أصحاب أبي عمر ابن عبد البر .2
 .عمرو املقري  ابن ألابار، معجم أصحاب أبي .5
 .ابن ألابار،معجم أصحاب أبي علي الغساني .5
 .، كتاب الاعتماد(م160/ هـ281أحمد القيرواني ت)ابن الجزار  .8
 .، ألانوار الجلية في أخبار الدولة املرابطية(م1175/ هـ570.ت)ابن الصيرفي  .7
 .، برنامج ابن القطان(م12/ هـ7.، قأبو الحسن بن علي الكتامي) ابن القطان .6
 .امللجوم، برنامج ابن امللجومابن  .1

  .، الاقتصاد وإلايجاد في خطأ ابن الجزار في الاعتماد(10/ هـ5 .قق، اعبد الرحمن بن إسح)ابن الهيثم  .10
سهلة واملقيئة(10/ هـ5 .قق، اعبد الرحمن بن إسح)ابن الهيثم  .11

ُ
 .، الكمال والتمام في ألادوية امل

 .ابن الوراق، املقباس في أخبار املغرب وفاس .12
 .، رسالة التبيين فيما غلط فيه بعض املتطببين(م115/ هـ265 .ت ،سليمان بن حسان)ابن جلجل  .12
 .، طبقات علماء ألاندلس(م652/ هـ226.، تعبد امللك)ابن حبيب  .15
 .، طبقات شعراء ألاندلس(م122 /هـ210.، تعثمان ألاندلس ي)ابن ربيعة  .15
 .خلفاء وألامراء، شجرة أنساب ال(أبو علي الحسن بن عتيق)بن رشيق ا .18
 .، ميزان العمل(أبو علي الحسن بن عتيق)بن رشيق ا .17
 (.دستور ألادوية) ، كتاب ألاقراباذين(م1001/ هـ212 ب.ت ،أبو بكر حامد)ابن سمجون  .16
 .، كتاب الجامع ألقوال القدماء واملحدثين في ألادوية املفردة(م1001/ هـ212 ب.ت ،أبو بكر حامد)ابن سمجون  .11
 .، تاريخ في دولة عبد املؤمن وحزبه(م12/ هـ8.ق العباس أحمد بن دمحم الفهري إلاشبيلي أبو)ابن سميرة  .20
 .ابن عراد، كتاب البيطرة .21
 .ابن عراد، كتاب الفالحة .22
 .ابن عراد، كتاب مختصر في الفالحة .22
 .، تاريخ املوحدين(أبو الحجاج يوسف)بن عمر ا .25
 .ابن عيس ى الصنهاجي، برنامج الصنهاجي .25
 .، كتاب البيطرة(هـ577.، تمطرف عبد الرحمن بن دمحم بن عبد الكبير بن يحيى الطليطليأبو ) ابن وافد .28
 .، برنامج ألاسدي(أبو عبد هللا)ألاسدي  .27
 .، نظم آلالي في فتوح ألامر العالي (أبو علي حسن بن عبد هللا)ألاشيري  .26
 .والشجريات ألاندلسية ، أعيان النبات(م1015/ هـ567.ت أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز،)البكري  .21
 .، طبقات القراء(م1052/ هـ555.، تأبو عمرو القرطبي)الداني  .20
 .الرازي، كتاب الفالحة .21
 .مختصر في الفالحة ،(م1012/ هـ505 ب. القاسم خلف بن عباس الزهراوي، ت وأب) الزهراوي  .22
 .، تاريخ الدولة املوحدية(م1165/ هـ561. ت القاسمأبو )السهيلي  .22
 .، كتاب النبات(م1251/ هـ781.ت ،الشفرةبن الفرج  بن علي دمحم)القربلياني  .25
 .، تاريخ املغرب ومن تواله من أتباع ابن تومرت(/ هـ825 .ت ،أبو الحسن بن يوسف)القفطي  .25
، الدرر املكنونة في محاسن (م1207/ هـ707. ، تدمحم بن دمحم بن إدريس بن مالك القضاعي الفارابي)القلوس ي  .28

 .اصطبونة
 .، الفالحة املشهورة(لعله الطغنري )مجهول  .27
 .مجهول، املجموع في تاريخ املوحدين .26
 .مجهول، كتاب الفالحة والنبات .21
 .مجهول، كتاب كنز الفالحة .50
 .، تاريخ املرابطين واملوحدين(أبو عبيد)املراكش ي  .51
 .، كتاب فضائل املهدي(أبو القاسم)املؤمن  .52
 .ر محاسن أهل املغرب، املغرب في أخبا(م1171/هـ575.، تأبو يحيى)اليسع  .52

 :من املصادر املخطوطة لتاريخ الغرب إلاسالمي -ثانيا
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 1718، الرباط، رقم ،خ،ح، كتاب ألادوية املفردة، مخ(م1125/هـ521.، تأمية بن عبد العزيز الداني)ابن أبي الصلت  .1
 (.م.ض)

 .266و 5172قم ، الرباط، ر ،خ،ح، تلخيص أعمال الحساب، مخ(م1221/ هـ721.ت)ابن البنا املراكش ي  .2
 (م.ض) 1616: الرباط، رقم. ح.خ.مخابن البنا، الصفيحة الزرقالية،  .2
 (م.ض)وكالهما  8887، و8501: الرباط، رقم. ح.خ.مخابن البنا، الصفيحة املشتركة على الشكازية،  .5
 (م.ض) 1022و 10515: الرباط، رقم. ح.خ.مخابن البنا، اليسارة في تقويم الكواكب السيارة،  .5
 .(م.ض)، وكالهما 1218، و5561: الرباط، رقم. ح.خ.مخنا، رحيل الشمس، ابن الب .8
 .788: ابن البنا، رسالة في أوقات الليل والنهار، مخطوط باإلسكوريال، مدريد، رقم .7
 (م.ض)، وكالهما 1212ز، و 12111: الرباط، رقم. ح.خ.مخابن البنا، رسالة في ثبوت الهالل ورصده،  .6
 .10672: الرباط، رقم. ح.خ.مخالحساب، ابن البنا، علم ألاوقات ب .1

، 2516، و(م.ض) 2156، و(م.ض) 1522: الرباط، رقم. ح.خ.مخابن البنا، منهاج الطالب في تعديل الكواكب،  .10
 .(م.ض) 10115، و10515، و10251، و8817، و5812و

باحــــي ألاصـــلية عــــن ، امل(م1225/ هــــ725.، تأبــــو العبـــاس أحمــــد بـــن دمحم بــــن يوســـف التجيبـــي السرقســــطي)ابـــن البنـــاء  .11
 .د165: رقم -الرباط .و.م.مخ -جملة الطريقة الصوفية

 .ج55: رقم -الرباط .و.م.مخ -، نوازل ابن الحاج(م1125/ هـ521.، تأبو عبد هللا الشهيد)ابن الحاج   .12
 -فـاس. ق.خ.مـخ -، عمل من طـب ملـن حـب(م1275/ هـ778.، تلسان الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا)ابن الخطيب  .12

 .807: رقم
 .77: رقم -الرباط. ح.خ.مخ -ابن الخطيب، الوصول لحفظ الصحة في الفصول  .15
 .م ك ل 101: ابـن الخطيــب، مقنعة السائل عن املرض الهائل، خزانة كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، الرباط، رقم  .15
 .8511: رقم -الرباط. ح.خ.مخ -ن، القصد والبيا(م1105/هـ511.، تأبو عبد هللا دمحم بن إبراهيم)ابن بصال  .18
 .طب 782، املستعيني في ألادوية، مخطوط بالخزانة الحسنية، الرباط، (م11/ هـ5. يونس بن إسحق ق)ابن بكالرش  .17
، مقالة في أدوية الترياق، مخطوط بمكتبة البودليانا، أكسفورد، (م115/ هـ265.، تسليمان بن حسان)ابن جلجل  .16

 (.م.ض) 572رقم 
ـــب  .11 ـــب (م652/هـــــ226.، تعبــــد امللــــك بــــن حبيــــب الســــل ي إلالبيــــري )ابــــن حبيـ ـــر فــــي الطـ ـــخ -(طــــب العــــرب)، مختصـ  .و.م.مـ

 .د1552: رقم -الرباط
 .1507ح، رقـم .، منتهى ألاعالم بوفاة الصحـابة وملوك إلاسالم، مـخ، خ(م18/ هـ10.ق)ابـن حجر التمي ي  .20
ـــة  .21 ـــد فــــي تفصــــيل املــــرض (م1286/هـــــ770.، تأبــــو جعفــــر أحمــــد بــــن علــــي ألانصــــاري )ابــــن خاتمـ ـــيل غــــرض القاصـ ، تحصـ

 .ك255: رقم -الرباط .و.م.مخ -الوافد
 .ك1205: رقم -الرباط .و.م.مخ -، كتاب في الطب(م15/هـ6.أبو عبد هللا دمحم بن يوسف، ق)ابن خلصون  .22
ـــخ -ابــــــن خلصــــــون، قالئــــــد العقيـــــــان فــــــي صــــــحة بـــــــدن إلانســــــان .22 ــ ــــاط .و.م.مـ ـــخ. د1782 -ج688: رقــــــم -الربـــ ــ ــــاس. ق.خ.ومـ  -فـــ

 .1585:قمر 
، شرح أرجوزة ابن سينا في الطب، مخطوط بخزانة القرويين، (م1116/ هـ515.، تأبو الوليد دمحم القرطبي)ابن رشد  .25

 .1170فاس، رقم 
، كتاب ألاغذية، مخطوط بالخزانة الحسنية، الرباط، رقم (م1182/ هـ557.، تأبو مروان عبد امللك إلايادي)ابن زهر  .25

 (.م.ض)ز 12، (م.ض) 150، (م.ض) 2520، (م.ض) 1516
، نظم في النكاح وتوابعه من (م1820/ هـ1050.، تعبد الواحد بن أحمد بن علي ألانصاري ألاندلس ي)ابن عاشـر  .28

(. م.ض)، 2618: د، ميكروفيلم رقم  1226: ، الرباط، رقم و.مطالق وغيره أو نظم إلامام ابن عاشر في املعامالت، 
 (10 -1صص )

، تحفة الحكام فـي نكت العقود وألاحكام، (م1525/ هـ621.، تمحمـد بـن محمـد الغرنـاطيأبـو بكر )ابـن عاصم  .27
 (.م.ض) 552ع، تطوان، رقـم .مـخ،خ

ق 51الرباط، رقم . و.م.، نزهة ألالباب في صفات ألاحباب، مخ(م1280/ هـ851.، تإبراهيم النفزي )بن عبيدس ا .26
 (.م.ض)

، الربـاط، رقـم ك و.م، مقنع املحتـاج فـي آداب ألازواج، مـخ،(م1565/ هـ112.، تأحمد بـن الحسن)ابـن عرضون  .21
1028. 
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 .1876و، الرباط، رقم .م.، حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب، مخ(م1507/ هـ610. ت)ابن قنفذ القسنطيني  .20
 .6582 ، مخ،م،و، الرباط،حط النقاب عن وجوه أعمال الحسابكتاب ، (م1507/ هـ610. ت)ابن قنفذ القسنطيني  .21
، إبــداء املالحــة وء هــاء الرجاحــة فــي (م1251/ هـــ750.، تأبــو عثمــان ســعيد بــن أبــي جعفــر بــن أحمــد التجيبــي)ابــن ليــون  .22

 .11672: رقم -الرباط. ح.خ.مخ -أصول صناعة الفالحة
 مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات. مخ ابن ليـون التجيبي، النخبة العليا من أدب الدين والدنيا، .22

 .158/1 إلاسالمية والعلوم إلانسانية، الدار البيضاء، رقم
: رقــــم -الربــــاط. و.م.مــــخ -ابــــن ليــــون، إلانالــــة العلميــــة مــــن الرســــالة العلميــــة فــــي طريــــق الفقهــــاء املتجــــردين مــــن الصــــوفية .25

 .د1715
و، الربـاط، .م.تـاوى، مخ، أجوبة وف(م1526/  هـ652.، تأبـو عبـد هللا محمـد ابـن أحمد التلمساني)ابـن مـرزوق الحفـيد  .25

 . 028د، ميكروفـيلم  125رقـم 
. ع.م.مخ -، إلايضاح والتتميم الحتوائه على أمور غفل عنها ذو العمل والتقديم(م15/هـ1.أحمد بن دمحم ق)ابن مهنا  .28

 .6775و -ز11558: رقم -الرباط. ح.خ.ومخ. 12: رقم -تطوان
، اختصار النهايـة والتمـام فـي معرفة الوثائق وألاحكام، (م1251/ هـ750.ت، أبـو عبـد هللا محمـد)ابـن هـارون الكنـاني  .27

وهو اختصار لكتـاب أبي الحسن علي بـن عبـد هللا بـن إبراهيم . ]2172رقـم امليكروفـيلم . د 726و، الربـاط، رقـم .مـخ،م
 .حكامبـن محمـد اللخ ي املتيطي، النهايـة والتمـام فـي معرفة الوثائق وألا 

، الاعتبـارات النظريـة فـي ألاحكام النجوميـة، مـخ، (م1512/ هـ618.، تعلي بـن عبـد هللا التـادلي الفاس ي)بـن هيدور ا .26
 (.م.ض)د  211، الربـاط، رقـم و.م

 -الرباط. ح.خ.مخ -، ماهية ألامراض الوبائية(م1512 /هـ618 .، تعلي بن عبد هللا بن دمحم التادلي الفاس ي)ابن هيدور  .21
 .1805: رقم

د 2080و، الرباط، رقم .م.، الاعتبارات النظرية في ألامكنة النجومية، مخ(م1512/ هـ618.ت)ابن هيدور الفاس ي  .50
 (.م.ض) 2118/2و 111/2د، وباإلسكوريال، رقم 2157و

ـــد  .51 ـــن وافــ ـــي)ابــ ـــى الطليطلــ ـــر بـــــن يحيــ ـــد الكبيــ ـــن عبــ ـــد الـــــرحمن بـــــن دمحم بــ ـــ577.، تأبـــــو مطـــــرف عبــ ، مجمـــــوع فـــــي (م1065/ هـــ
 .12/661د، 1510ج، 817و، الرباط، رقم .م.حة، مخالفال 

، زاد الراكب والراجل وسالح الخائف (م1851/ هـ1070.ب.، تقاسم بـن أحمد التليدي ألاخمـاس ي)ابـن يامـون  .52
 .(م.ض) 2251، رقـم امليكروفـيلم، 201، الربـاط، رقـم دو.مالواجل، مـخ، 

، كتـاب بشائـر الفتوحـات والسعـود فـي (م1505/ هـ110 .، ت الغمـاري الفاس يعبيـد هللا يحيى بـن عبـد هللا)أبـو البركـات  .52
 .102ح، الربـاط، رقـم .أحكـام التعزيـرات والحدود، مـخ،خ

 .D1444أبو عمران الفاس ي، مختصر مسائل ألاحكام، مؤسسة امللك عبد العزيز، الدار البيضاء، تحت رقم  .55
ح، .خ.، مخ"، الوسيلة إلى املرغوب في كرامات املولى أبي يعقوب(م1260/ هـ762 .ت ،أبو دمحم عبد هللا بن دمحم)ألاوربي  .55

 (.م.ض) 1557الرباط، رقم 
 -، رسالة في بيان حدود ألالفاظ الدائرة بين املتناظرين(م1061/هـ575.، تأبو الوليد سليمان بن خلف)الباجي  .58

 .252:رقم -تطوان. ع.م.مخ
، أنوار املعارف لذوي الهمم وأسرار اللطائف في بعض معاني الحكم، (قاسمأحمد بن أبي ال)التادلي الصومعي  .57

 .121الرباط رقم . ح.خ.مخ
التادلي الصومعي، شمس املراسم وياقوتة املعارف واملعالم في معرفة حقيقة الوالية والولي والقطب والغوث والختام،  .56

 .ك 211الرباط، رقم . و.م. مخ
 .ك2816الرباط، رقم . و.معرفة امللك الوهاب، مخ،م التادلي الصومعي، لبل اللباب في .51
، املقصد املحمود في تلخيص العقود، (م1161/ هـ565.، تأبو الحسن علي بن دمحم التجيبي السرقسطي)الجزيري  .50

 .ق 512و، الرباط، رقم .م.مخ
، الربـاط، رقـم و.م، مـخ،، أجـوبة فقهيـة(م1875/ هـ1065 .، تأبـو عبـد هللا محمـد بـن محمـد بـن نـاصـر)الدرعي  .51

 .(م.ض)، 2562، ميكـروفـيلم 1855د
 .227ح، الرباط، رقم .خ.، إتحاف أشراف املال ببعض أخبار الرباط وسال، مخ(دمحم بن علي)الدكـالي  .52
مؤسسة امللك عبد العزيز .مخ ،مقالة في الحص ى في الكلي واملثانة،(م125/ هـ212.، تأبو بكر دمحم بن زكرياء)الـرازي  .52

 .181/6آل سعود للدراسات إلاسالمية والعلوم إلانسانية، الدار البيضاء، رقم 
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 (. م.ض) 77طب، و 65ح، الرباط، رقم .خ.، كتاب ألاغذية، مخ(م15/ هـ1. دمحم بن إبراهيم، ق)الرندي  .55
روج منه ،أجوبة عمن حل بالدهم طاعون هل يصوغ لهم الخ(م1615/ هـ1220.، تدمحم بن أحمد ابن الحاج)الـرهوني  .55

 (.م.ض)د،  1151: و، الرباط، رقم.م.فرارا أم ال؟، مخ
، و.م، جـواهر السمـاط فـي ذكر منـاقب الشريف الرفاعي سيدنـا ومـوالنـا الخيـاط، مـخ، (محمـد بـن عبـد هللا)ريـفـي ال .58

 .د 1165: الربـاط، رقـم 
د،  2100: ، الرباط، رقم مخ،م،وبالتعريف بابن عباد،  إفادة املرتاد( أبو دمحم بن عبد املجيد بن علي املنالي)الزبـادي .57

 .271 -272صص (. م.ض)
 .د 1252، الرباط، رقم و.م.مخ، تاريخ بني أمغار، (دمحم بن عبد هللا بن دمحم)الزمـوري  .56
، املجموعة الكبرى من أجوبة القاض ي (م1852/ هـ1082.، تأبو مهدي عيس ى بن عبـد الرحمان الرجراجي)السكتـاني  .51

 .ق65و، الربـاط، رقـم .م.ي مهدي عيس ى بـن عبـد الرحمـان السكتـاني، رتبها، أحمد بـن الحسن السـوس ي، مخأب
الربـاط، رقـم  .و.م.، نوازل أبي مهدي عيس ى بـن عبـد الرحمـان الرجراجي السكتـاني، مخ(أحمد بـن الحسن)السوس ي  .80

 .ق65
، الطرر على الوثائق املجموعة البـن (م1212/ هـ801.، تالنفزي أبو دمحم هارون بن أحمد بن جعفر بن عات )الشاطبي  .81

 .717: رقم -تطوان. ع.م.مخ -فتوح البونتي
ـــ185.، تأبــــو عبـــد هللا دمحم بــــن الحــــاج ألاندلســـ ي)الشـــطيبي  .82 . ق.خ.مــــخ -، الجمـــان فــــي مختصــــر أخبـــار الزمــــان(م1558/ هــ

 .1110: رقم -فاس
ك 287، و8222ح، الربــاط، رقــم .خ.، مقالــة فــي الطــب، مــخ(م1256/ ـهــ751ب .، تأبــو عبــد هللا دمحم اللخ ــي)الشــقوري  .82

 .1860و 1025و، الرباط، رقم .م.، مخ(م.ض)
 .د1025: رقم -الرباط .و.م.مخ -، مقالة في الطب(م1275/هـ778ب .، تأبو عبد هللا دمحم بن علي)الشقوري  .85
على الفقراء وأهل البدع املحدثات في ، كتاب الرد (م1211/ هـ711.، تأبو الحسن علي بن عبد الحق)الصغيـر  .85

مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات إلاسالمية والعلوم إلانسانية، الدار البيضاء، رقم . مخإلاسالم، 
105/5. 

 .670: رقم -تطوان. ع.م.مخ -، املنافع البينة فيما يصلح في ألاربعة ألازمنة(دمحم بن علي)الصنهاجي  .88
 .ك558:رقم -الرباط .و.م.مخ -، تأليف في التصوف(م15_15/هـ1_6. دمحم بن الحاج قأبو عبد هللا)الطباق  .87
 .ح، الرباط.خ.ء في طلب الشفاء، مخ، الاكتفا(م1288/ هـ786.، تدمحم بن يحيى بن أبي طالب السبتي)العزفي  .86
و، .م.ردة في النبات، مخ، كتاب ألادوية املف(م1185/ هـ580.، تأبو جعفر أحمد بن عمر بن أحمد بن سيد)الغافقــي  .81

 . ق155: الرباط، رقم
 .د1621: رقم -الرباط .و.م.مخ -، النوازل (أبو دمحم بن القاسم)الغرناطي  .70
د،  1557و، الربـاط، رقـم .م.، شرح العمل الفاس ي، مخ(م1865/ هـ1018.، تعبـد الرحمـان بـن عبـد القادر)الفـاسـي  .71

 (.م.ض. )1220ميكروفيلم 
 .د1557: رقم ،الرباط .و.م.مخ -، فتاوى الفقيه القباب(م1278 /هـ776 .، تباس أحمد بن القاسمأبو الع)القباب  .72
إرشاد املتعلم وتنبيه املعلم لفرائض  ،(م1568/ هـ611.، تأبـو الحسن علي بـن محمـد القرش ي البسطي)القلصـادي  .72

والعلوم إلانسانية، الدار البيضاء، رقم مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات إلاسالمية . مخالشيخ خليل، 
216/1. 

مواهب ألارب املبرئة من الجرب في السماع وآالت  ،(م1105/ هـ1222.، تأبو املواهب جعفر بن إدريس)الكتـاني  .75
 .276د، ميكروفيلم  1727، الرباط، رقم و.م.مخالطرب، 

 .(م.ض)د،  1655اط، رقم ، الربو.م.مخ، جوانب في أحكام الطاعون، (أحمد بن مبارك)اللمطـي  .75
 .د1672: رقم ،الرباط .و.م.مخ ،، مقامة في الوباء(م1550/هـ665ب .، تعمر ألاندلس ي)املالقي  .78
 . د2785: رقم ،الرباط .و.م.مخ ،، تقييد في ألانواء وشهور السنة(م11/هـ5.أندلس ي، ق)مجهول   .77
لقصائد فـي فقد ألاندلس، بـني ألاحمر، ومـا قيل من ا، البيوتـات النـازحة من ألاندلس بعد نكبة (م15/ هـ1. ق)مجهول  .76

 .(م.ض)د،  26، الربـاط، رقـم و.ممـخ،
 .(م.ض)، 22، الربـاط، رقـم قو.م، كامل الصنـاعـة فـي الفروسيـة والشجـاعـة، مـخ، (م15/ هـ 6.ق)مجهول  .71
 .د2012و، الرباط، رقم .م.مجهول، أرجوزة في الرعد، مخ .60
 .د2175د، و1862و، الرباط، رقم .م.الرعد على شهور العجم، مخ مجهول، أرجوزة في دليل .61
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 .60: رقم -مكناس. ك.ج.خ.مخ ،مجهول، تقييد عن ترحيل الشمس ومداخل الشهور وفصول السنة .62
 .د1862و، الرباط، رقم .م.مجهول، تقييد في ما يكون في السنة من حر وبرد، مخ .62
 115 -110: صص (. م.ض)ق، 127، الرباط، رقم و.م.أثر، مخ مجهول، تقييد موجز فيما ورد في وباء الطاعون من .65
 .د 1155و، الربـاط، رقـم .مجهول، ذكر قضيـة املهاجرين املسمـون اليوم بـالبلديين، مـخ،م .65
 .د1860: ، الرباط، رقمو.م.مخمجهول، شرح رجز في الح ى وأجناس ألاورام،  .68
 .د755و، الرباط، رقم .م.مجهول، عالمات الرعود، مخ .67
 .11052رقم ،ح، ،خخهول، في تصفية املعادن، ممج .66
 .ز 12150: ، الرباط، رقم و.م.مخمجهول، كتاب ألاغذية وحفظ الصحة وتدبير ألاطفال،  .61
 (.م.ض) 6717مجهول، نظم السلوك في آداب امللوك، مخ،خ،ح، الرباط، رقم  .10
و، الرباط، .م.والية بالنية الصالحة، مخ، إلاشارة الناصحة ملن طلب ال(أبي عبد هللا دمحم بن سعيد)املـرغتي السوس ي .11

 .2251رقم امليكروفيلم 
، و.م.مخ، جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين املعلمين والصبيان، (دمحم بن عبد الرحمان)املغـراوي  .12

 .د7571: الرباط، رقم 
على املسلمين من اجتنـاب الكفار، مـخ،  ، تأليف فـيمـا يجب(هـ101.، تأبـو عبـد هللا محمـد بـن عبـد الكريم)املغيلي  .12

 .(م.ض)د،  1802و، الربـاط، رقـم .م
و، الربـاط، رقم .م.، بلوغ آلاراب في لطائف العتاب، مخ(هـ1051.، تشهاب الدين أحمد بـن محمـد التلمساني)املقــري  .15

 (. م.ض)د،  127
 .522الجامع الكبير، مكناس، رقم  ، شرح قصيدة ابن سينا في الطب، مخطوط بخزانة(أندلس ي)مؤلف مجهول  .15
ح، الرباط، .خ.ومخ. ك 262و، الرباط، رقم .م.هداية من تولى غير الرب املولى ألبي حفص عمر بن موس ى الركراكي، مخ .18

 .8722و 2112رقم 
أجوبة أبي عبد هللا بن عرفة ،(م1506/ هـ115.، تأحمد بـن يحيى بـن محمـد بـن عبـد الواحد علي)الونشـريس ي  .17

 مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات إلاسالمية والعلوم إلانسانية، الدار البيضاء، رقم. رغ ي، مخالو 
222/5. 

 :املصادر املطبوعة لتاريخ الغرب إلاسالمي من -ثالثا

 :الرسائل الديوانية -أوال

بركة، رسالة دكتوراه، كلية آلاداب ظهر ، الرسائل الديوانية املرابطية، جمع وتحقيق ودراسة دمحم ال-------------------- .1
 (.مرقونة)م 2002املهراز، فاس، 

نت، الرباط، -هـ، جمع وتحقيق أحمد عزاوي، الرباط6و 7، رسائل الغرب إلاسالمي خالل القرنين -------------------- .2
 .م2007 -2008، 1ط

تعليق حياة قارة، مطبعة النجاح الجديدة، ، قراءة و (عصر املرابطين)، رسائل أندلسية جديدة -------------------- .2
 .م1115، 1البيضاء، ط

 .م1166، رسائل أندلسية، فوزي سعد عيس ى، منشأة املعارف، إلاسكندرية، -------------------- .5
نت، الرباط، -، جمع وتحقيق أحمد عزاوي، الرباط(هـ5من الفتح إلى ق)، رسائل ديوانية أندلسية -------------------- .5

 . م2012، 1ط
 . م2008، 1نت، الرباط، ط-، رسائل ديوانية موحدية، جمع وتحقيق ودراسة أحمد عزاوي، الرباط-------------------- .8
، رسائل موحدية مجموعة جديدة، جمع وتحقيق ودراسة أحمد عزاوي، منشورات كلية آلاداب -------------------- .7

 . م1115، 1، ط(2)القنيطرة سلسلة نصوص ووثائق
 .م1161، رسائل ومقامات أندلسية، تحقيق فوزي سعد عيس ى، منشأة املعارف، إلاسكندرية، -------------------- .6
نت، -، عصر الطوائف في ألاندلس من خالل رسائل ديوانية، جمع وتحقيق أحمد عزاوي، الرباط-------------------- .1

 .م2012، 1الرباط، ط
، رسائل ابن أبي الخصال، تحقيق دمحم رضوان الداية، دار الفكر، (هـ550.، تأبو عبد هللا الغافقي)ابن أبي الخصال  .10

 .م1167، 1دمشق، ط
 .م2006، 1نت، الرباط، ط-، الرباطأحمد عزاوي  ابن عميرة، رسائل ابن عميرة الديوانية، دراسة وتحقيق .11
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قـيـق محمـد الحبيب الـهيلة، رسائل ديوانيـة من سبتة فـي العهد العـزفـي، تـقديم وتح( خلف الغافقي)القبتوري  .12
 .م1171املطبعـة امللكيـة، الربـاط، 

 

 :التاريخيةاملدونات  -ثانيا

إفريقية وتونس، دار املسيرة للطباعة ، املؤنس في أخبار (م1012/1861ب . دمحم بن أبي القاسم، ت)ابن أبي دينار  .1
 .م1112، 2. والنشر، بيروت، ط

، ألانيس املطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ (م1251/هـ751 .ت، علي بن دمحم الفاس ي)ابن أبي زرع  .2
 . م1111، 2واملطبعة امللكية، الرباط، ط. م1172مدينة فاس، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

 .م1172، ابن أبي زرع، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة املرينية، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط .2
، الكامل في التاريخ، مراجعة دمحم يوسف الدقاق، دار الكتب (م1222ـ/ه820.، تعلي بن دمحم الجزري)ابن ألاثير  .5

 .م1167، 1العلمية، بيروت، ط
، روضة النسرين فـي دولة بـنـي مرين، (م1507/ هـ610هـ أو 607.، تإسمـاعيل بـن يوسف الغرنـاطي)ابـن ألاحمـر  .5

 . م1111لوهاب بـن مـنصور، املطبعـة امللكـيـة، الربـاط، الطـبـعـة الـثـانيـة، تحقـيـق، عبـد ا
، أعمال ألاعالم، تحقيق ليفي بروفنسال، (م1275 /هـ778.، تلسان الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا) ابن الخطيب .8

 . م2005، مكتبة ا لثقافة الدينية، القاهرة، 1ط 
 .م1160، 2في الدولة النصرية، دار آلافاق الجديدة، بيروت، ط ابن الخطيب، اللمحة البدرية .7
 .ت.ابن الخطيب، أوصاف الناس في التواريخ والصالت، تحقيق دمحم كمال شبانة، مطبعة فضالة، املحمدية، د .6
ابن الخطيب، كنـاسـة الدكان بعد انتقال السكان، تحقـيـق، محمـد كمـال شبـانة، مراجعـة حسن محمـود، وزارة  .1

 .م1188لثقافة، املؤسسـة املصريـة العامة للتأليف والنشر، دار الكتـاب العربي للطبـاعـة والنشر، القاهرة، ا
ابن الخطيب، نفاضة الجراب فـي عاللة الاغتـراب، الجزء الثالي، تـقديم وتحقـيـق، السعديـة فاغيـة، مطبعـة النجـاح  .10

 .م1161، 1الجديدة، الدار البيضاء، ط
، نشر وتعليق أحمد مختار العبادي، دار النشر املغربية، الدار 2، نفاضة الجراب في عاللة الاغتراب، جابن الخطيب .11

 .م1165البيضاء، 
ابن السماك العاملي،الحلل املوشية في ألاخبار املراكشية، تحقيق عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، بيروت،  .12

 .م2010، 1ط
، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق (م12/ هـ7.، قالكتامي أبو الحسن بن علي)ابن القطان  .12

 .م1110، 1محمود علي مكي، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط
، تاريخ افتتاح ألاندلس، تحقيق إبراهيم ألابياري، دار الكتاب اللبناني، (م177/ هـ287.، تدمحم بن عمر)ابن القوطية  .15

 .م1161، 2بيروت، ط
، الاكتفاء في أخبار الخلفاء، تحقيق صالح (م1165/ هـ560ب.، تعبد امللك بن دمحم التوزري )لكردبوس ابن ا .15

 . هـ1521، 1الغامدي، الجامعة إلاسالمية، املدينة املنورة، ط
، املقتبس من أنباء أهل ألاندلس، تحقيق (م1075/هـ581.، تأبو مروان بن خلف بن حسين القرطبي)ابن حيان  .18

 .م1172مكي، دار الكتاب العربي، بيروت، محمود علي 
صب وغيرهما، املعهد الاسباني .كورينطى، م.شامليتا، ف.، تحقيق ب5ابن حيان، املقتبس في أنباء أهل ألاندلس، الجزء .17

 .م1171العربي للثقافة، مدريد، ط
 .م1185بيروت، ابن حيان، املقتبس من أنباء أهل ألاندلس، تحقيق عبد الرحمن علي الحجي، دار الثقافة،  .16
 . م1127يس، ابن حيان،املقتبس، نشر ملشور أنتونية، بار  .11
، بغيـة الرواد فـي ذكر امللوك من بـني عبـد الواد، الجزء ألاول، نشره ألفرد بيل (أبـو زكريا يحيى بـن أبي بكر)ابـن خلـدون  .20

Alfred BEL ،م1105، مطبعـة بـيـيـر فونطانـا الشرقيـة، الجزائر. 
العرب والعجم والبربر  تاريخ، العبر وديوان املبتدأ والخبر في (م1505/ هـ606.، تعبد الرحمن الحضرمي) ابن خلدون  .21

 .م1112، 1ومن عاصرهم من ذوي السلطان ألاكبر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ستضعفين بأن ، تاريخ املن باإلمامة على امل(م1116 /هـ515 .، تعبد امللك بن أحمد الباجي)ابن صاحب الصالة  .22

 .م1167، 2جعلهم هللا أئمة وجعلهم الوارثين، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط
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، فتوح مصر واملغرب، تحقيق عبد املنعم عامر، الهيئة (م670/هـ257.، تعبد الرحمن بن عبد هللا)ابن عبد الحكم  .22
 .م1111العامة للصور الثقافة، 

، 2و 2و 1، البيان املغرب في أخبار ألاندلس واملغرب، ج(م1210/هـ712 ب .، تن دمحم املراكش يأحمد ب)ابن عذاري  .25
، تحقيق إحسان 5ج. م1116، 5م، وط1160، 2ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط. كوالن وء. س.تحقيق ج

 .م1162عباس، دار الثقافة، بيروت، 
 ، تحقيق دمحم إبراهيم الكتاني ودمحم زنيبر ودمحم بن تاويت(موح. ق)واملغرب ابن عذاري، البيان املغرب في أخبار ألاندلس  .25

 .م1165، 1، الدار البيضاء، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، طوعبد القادر زمامة، دار الثقافة
ار مكناسة ، الروض الهتون في أخب(م1512/ هـ111.، تأبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن دمحم العثماني املكناس ي)ابن غازي  .28

 .م1185الزيتون، املطبعة امللكية، الرباط، 
، املسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن (م1271 /هـ761 .، تأبو عبد هللا دمحم الخطيب التلمساني)ابن مرزوق  .27

موالنا أبي الحسن، تحقيق ماريا خيسوس بغيرا، تقديم محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .م1161

، اختصار ألاخبـار عمـا كان بسبتة من سني آلاثار، (م1521/ هـ625. ب.، تمحمـد بـن القاسم السبتـي)ألانصـاري  .26
 .م1162تحقـيـق، عبـد الوهاب بـن منصور، املطبعـة امللكيـة، الطبعـة الثانيـة، الربـاط، 

البلدان، تحقيق عبد هللا أنيس الطباع وعمر ، فتوح (م612/ هـ271 .، تالبالذري  أحمد بن يحيى بن جابر)البالذري  .21
 .م1167أنيس الطباع، مؤسسة املعارف، بيروت، 

، أخبار املهدي بن تومرت وابتداء دولة املوحدين، (م12/هـ8أبو بكر بن علي الصنهاجي، من أهل القرن )البيدق  .20
 .م1171تحقيق عبد الوهاب بن منصور، دار املنصور للطباعة والنشر، الرباط، 

تحقيق عبد الوهاب بن منصور، املطبعة  -، جنى زهرة آلاس في بناء مدينة فاس(م15/هـ6.أبو الحسن علي ق)جزنائي ال .21
 .م2،1187امللكية، الرباط، ط

، تاريخ افريقية واملغرب، تحقيق عبد هللا العلي الزيدان وعزالدين (م11/ هـ5.ق إبراهيم بن القاسم)الرقيق القيرواني  .22
 .م1110، 1رب إلاسالمي، بيروت، طعمر موس ى، دار الغ

، املعجب في تلخيص أخبار املغرب، تحقيق دمحم العريان ودمحم العربي (م1225/ هـ821.ب.ت)عبد الواحد املراكش ي  .22
 .م1176، 7العل ي، دار الكتاب، البيضاء، ط

ن الداية، دار ، نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصر، تحقيق دمحم رضوا(م15/هـ1.أندلس ي من أهل ق)مجهول  .25
 .هـ1505، 1حسان، دمشق، ط

، دار 1الواقعة بينهم، تحقيق دمحم زينهم دمحم عزب، ط مرائها والحروبأعة في فتح ألاندلس وذكر مجهول، أخبار مجمو  .25
 .م1994 الفرجانى، القاهرة

 .م1161، 2ط مجهول، أخبار مجموعة في فتح ألاندلس، تحقيق إبراهيم ألابياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، .28
 .م2006، 2مجهول، مفاخر البربر، تحقيق عبد القادر بوباية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط .27
مجهول، نبذة تاريخية فى أخبار البربر في القرون الوسطي، منتخبة من املجموع املس ى بكتاب مفاخر البربر، نشر  .26

 .م1125 ليفى بروفنسال، رباط الفتح
-85، 12إلاسالمية، مدريد مج يد لقرطبة إلاسالمية، تحقيق حسين مؤنس، مجلةمعهد الدراساتمجهول، وصف جد .21

 .م1118
، املعجب في تلخيص أخبار املغرب، تصحيح (م1251/هـ857 .، تمحيي الدين أبو دمحم عبد الواحد بن علي) املراكش ي .50

 .م1151، 1طدمحم سعيد العريان ودمحم العربي العل ي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 
، الاستقصا ألخبار دول املغرب ألاقص ى، (م1682 /هـ1271 .، تأبو العباس أحمد بن خالد السالوي )الناصري  .51

 .م1117تحقيق جعفر الناصري ودمحم الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
 هاية ألارب )يط من كتاب ، تاريخ املغرب إلاسالمي في العصر الوس(م1222/ هـ722.، تأحمد بن عبد الوهاب)النويري  .52

 .م1165، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد، دار النشر املغربي، البيضاء، (في فنون ألادب
 

  :آلاداب السلطانية -ثالثا
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، بدائع السلك في طبائع امللك، تحقيق علي سامي النشار، دار (م1510/هـ618.، تأبو عبد هللا بن ألازرق)ابن ألازرق  -1
 . م2006، 1السالم، القاهرة، ط

، إلاشارة إلى أدب الوزارة، تحقيق دمحم كمال شبانة، مكتبة (م1275/ هـ778 .، تلسان الدين الغرناطي)ابن الخطيب  -2
  .م2005، 1الثقافة الدينية، القاهرة، ط

، نصح ملوك إلاسالم بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل (دمحم بن أبي غالب بن أحمد املكناس ي)ابن السكـاك  -2
 .الكرام عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم، طبعة حجرية، فاس، دون تاريخ البيت

، أنجم السياسة وقصائد أخرى، تحقيق عبد (م1176/ هـ575. عبد هللا بن دمحم بن عيس ى ألانصاري، ت)ابن املالقي  -5
 . م1161، 1هللا كنون، دار الثقافة، البيضاء، ط

، مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، دار (م1505/ هـ606.، تعبد الرحمن الحضرمي)ابن خلدون  -5
 ( ت.د)، 2 هضة مصر، القاهرة، ط

مختصر كتاب السياسة : ، الضروري في السياسة (م1116/ هـ515.أبو الوليد دمحم الحفيد، ت) ابن رشد -8
مشرف على املشروع دمحم نقله عن العبرية إلى العربية أحمد شحالن، مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح لل ألفالطون،

 . م1116 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عابد الجابري،
، الشهب الالمعة في السياسة النافعة، تحقيق علي سامي (م1261/هـ762.، تأبو القاسم املالقي)ابن رضوان  -7

 .م2007، 1النشار، دار السالم، القاهرة، ط
، 2لسياسة في زين الحسب والرياسة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، عين ألادب وا(م1281/ هـ782ب .ت) ابن هذيل -6

 .ت.د
، واسطة السلوك في سياسة (م1266/ هـ711. موس ى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن، ت)أبو حمو الزياني  -1

 .امللوك، تحقيق عبد الغني دمحم علي مستو، مركز ابن ألازرق لدراسات التراث السياس ي، الرياض
، سراج امللوك، تحقيق دمحم فتحي أبو بكر، الدار (م1128/ هـ520. أبو بكر دمحم بن الوليد الفهري، ت) الطرطوش ي -10

 .م2008، 2املصرية اللبنانية، ط
، كتاب السياسة أو إلاشارة في تدبير إلامارة، تحقيق (م1015/هـ561 .، تأبو بكر دمحم بن الحسن الحضرمي)املرادي  -11

  .م2001، 1م للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، طعلي سامي النشار، دار السال 
 

افيا والرحالت -رابعا  :كتب الجغر

فـيض العبـاب وءفاضة قداح آلاداب فـي الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، دراسـة  ،(النميري إبراهيم)ابـن الحـاج  .1
 .م1110، 1وءعداد، محمـد بـن شقرون، دار الغرب إلاسالمي، بـيروت، ط

، معيار الاختيار في ذكر املعاهد والديار، تحقيق دمحم كمال (م1275/ هـ778 .، تلسان الدين الغرناطي) ابن الخطيب .2
شبانة، نشر اللجنة املشتركة لنشر التراث إلاسالمي بين اململكة املغربية ودولة إلامارات العربية املتحدة، مطبعة 

 .م1178فضالة، املحمدية، 
، تحفة النظار في غرائب ألامصار وعجائب ألاسفار، (م1277/هـ771.  بن عبد هللا اللواتي الطنجي، تدمحم)ابن بطوطة  .2

 .م1162، 2تحقيق وتقديم وتعليق الكتاني علي املنتصر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .خ، رحلة ابن جبير، دار الشرق العربي، بيروت، دون تاري(م815/1217.أبو الحسين دمحم، ت)ابن جبير  .5
 .م1171، صورة ألارض، مكتبة الحياة، بيروت، (م177/هـ287.أبو القاسم النصيبي، ت)ابن حوقل  .5
التعريف بابن خلدون ورحلته )، رحلة ابن خلدون (م1505/هـ606.عبد الرحمن بن دمحم الحضرمي، ت)ابن خلدون  .8

 .م2005، 1، تحقيق دمحم بن تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(مشرقا ومغربا
، بسط ألارض في الطول والعرض، تحقيق خوان (م1275/ هـ872. علي بن موس ى بن دمحم الغرناطي، ت) ابن سعيد .7

 .م1156فرنيط خيتيس، معهد موالي الحسن، تطوان، 
 ، نزهة املشتاق في اختراق آلافاق، مكتبة الثقافة الدينية،(م1152/هـ556.أبو عبد هللا دمحم الحمودي، ت)إلادريس ي  .6

 .م1115القاهرة، 
تحقيق جمال طلبة، دار الكتب ، املسالك واملمالك، (م1015/هـ567. أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز، ت)البكري  .1

 م2002، 1العلمية، بيروت، ط
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، رحلة التجاني، تقديم وتحقيق حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية (أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن أحمد)التجاني  .10
 .م1161تونس، /تاب ليبياللك

، معجم البلدان، تحقيق فريد (م1226 /هـ828.أبو عبد هللا شهاب الدين ياقوت الرومي البغدادي، ت) الحموى  .11
 .م1110دار الكتب العلمية، بيروت . عبدالعزيز الجندى

ي خبر ألاقطار، تحقيق ، الروض املعطار ف(م1515/هـ100. أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد املنعم، ت)الحميري  .12
 .م1165، 2إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط

، كتاب الجعرافية، تحقيق دمحم حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، (م1151/هـ558.أبو عبد هللا، ت)الزهري  .12
 .ت/ط، د/الظاهر، د

رحلة العبـدري املسمـاة الرحلة  ،(م1281/ هـ886ب .أبـو عبـد هللا محمـد بـن محمـد العبـدري الحيحي، ت)العبـدري  .15
املغربـيـة، تحقيق محمـد الفاس ي، نشر جـامعـة محمـد الخامس، سلسلة الرحالت، نشر وزارة الدولة املكلفة بـالشؤون 

 .م1186الثقافـيـة والتعليم ألاصلي، الربـاط، 
بار وتنويع آلاثار والبستان في ، ترصيع ألاخ(م1065 /هـ576.أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس الدالئي، ت)العذري  .15

غرائب البلدان واملسالك إلى جميع املمالك، تحقيق عبد العزيز ألاهواني، منشورات معهد الدراسات إلاسالمية، 
 .م1185مدريد، 

، مسالك ألابصار في ممالك ألامصار، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد، (م1251/هـ751. ابن فضل هللا، ت)العمري  .18
 .م1166، 1لجديدة، الدار البيضاء، طمطبعة النجاح ا

، تحفة ألالباب ونخبة إلاعجاب، تحقيق إسماعيل (م1181/هـ585.أبو حامد عبد الرحيم القيس ي، ت)الغرناطي  .17
 .م1،1112العربي، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

لقلصادي، دراسـة وتحقـيـق ، رحلة ا(م1568/ هـ611.أبـو الحسن علي بـن محمـد القرش ي البسطي، ت)القلصادي  .16
 .م1165محمـد أبـو ألاجفان، الشركة التونسيـة للتوزيع، تونس، الطبعة الثانية، 

 .م1165، إفريقيا، ترجمة جماعية، املعارف الجديدة، الرباط، (مارمول )كربخال  .11
،دار عبد الحميد نشر وتعليق سعد زغلول  ،ألامصار ، الاستبصار في عجائب(م12/هـ8مغربي من أهل القرن )مجهول  .20

 .م1165النشر املغربية، البيضاء، 
، رحلة املقري إلى املغرب واملشرق، تحقيق دمحم بن معمر، مكتبة (م1821/ هـ1051. أبو العباس أحمد، ت)املقري  .21

 .م2005الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، ط 
تقاسيم في معرفة ألاقاليم، مكتبة مدبولي، ، أحسن ال(م111/هـ260. دمحم بن أحمد بن أبي بكر البناء، ت)املقديس ي  .22

 .م2،1111القاهرة، ط 
، وصف إفريقيا، ترجمة دمحم حجي ودمحم (م1551 /هـ157حوالي . الحسن بن دمحم، املعروف بليون إلافريقي، ت)الوزان  .22

 .م1162، 2ألاخضر، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط
 

 :مكتب التراجم وألاعال  -خامسا

، عيون ألانباء في طبقات ألاطباء، تحقيق (م1281/ هـ886 .، تأحمد بن القاسم السعدي الخزرجي)ابن أبي أصيبعة  .1
 .عامر النجار، الهيئة املصرية العامة للكتاب، مصر

، برنامج شيوخ ابن أبي الربيع، تحقيق إبراهيم (م1261/ هـ866.، تأبو الحسين عبيد هللا السبتي)ابن أبي الربيع  .2
 .1182، 1شبوح، دمشق، ط

براهيم الابياري، إ، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق (م1251/ هـ856 .، تأبو عبد هللا دمحم القضاعي البلنس ي)ابن ألابار  .2
 . م1161، 1دار الكتاب املصري اللبناني، ط

 . م 1181، دمشق 1ابن ألابار، اعتاب الكتاب، تحقيق صالح الاشتر، ط .5
 .م1165، 2ؤنس، دار املعارف، القاهرة، طابن ألابار، الحلة السراء، تحقيق حسين م .5
ابن ألابار، املعجم في أصحاب القاض ي إلامام أبي علي الصدفي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب إلاسالمي،  .8

 .م2011، 1تونس، ط
 . م1161، دار الكتاب املصري اللبناني 2براهيم الابياري، طإابن ألابار، املقتضب من كتاب تحفة القادم، تحقيق  .7
 .م1168، 1ابن ألابار، تحفة القادم، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط .6
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، نثير الجمان في من نظمني وءياه الزمان (م1507/ هـ610 .، تأبو الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطي)ابن ألاحمر  .1
، 1بيروت، طداية، مؤسسة الرسالة، ، تحقيق دمحم رضوان ال(أعالم املغرب وألاندلس في القرن الثامن الهجري )

 .م1178
، بيوتات فاس الكبرى، دار املنصور (م1507/ هـ610 .، تأبو الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطي)ابن ألاحمر  .10

 . م1172للطباعة والوراقة، الرباط، 
ار غرناطة، تحقيق دمحم ، إلاحاطة في أخب(م1275 /هـ778.، تلسان الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا)ابن الخطيب  .11

، 1، ط5م. م1175، 1، ط2م. م1175، 1، ط2م، م1172، 2، ط1عبد هللا عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، م
 .م1177

ابن الخطيب، الكتيبة الكامنة في من لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثامنة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة،  .12
 .م1162بيروت، 

، صلة الصلة، تحقيق عبد السالم الهراس وسعيد (م1206/هـ706 .، تجعفر أحمد الثقفي العاص ي أبو)ابن الزبير  .12
 .م1115أعراب، منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، اململكة املغربية، مطبعة فضالة، املحمدية، 

ال لفك العقال، تراجم وأعالم من ، سبك املق(م1216/ هـ716ب .، تعبـد الواحد محمـد بـن عبـد العزيز)ابـن الطواح  .15
 .م1115، 1القرنين السابع والثامن الهجريين، تحقـيـق ودراسـة محمـد مسعود جبران، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط

، تاريخ علماء ألاندلس، تحقيق بشار عواد معروف، دار (م1012/هـ502 .، تأبو الوليد عبد هللا دمحم)ابن الفرض ي  .15
 .م2006/هـ1521، 1تونس، طالغرب إلاسالمي، 

، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من ألاعالم مدينة (م1818/ هـ1025 .، تأبو العباس أحمد املكناس ي)ابن القاض ي  .18
 .م1172، 1فاس، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ط

، لقط الفرائد من لفاظة حقق (ـه1025.، تأبـو العبـاس أحمد بـن أحمد بـن أبي العافـيـة املكنـاس ي)ابـن القاضـي  .17
الفوائد، ضمن ألف سنة من الوفيات، تحقيق دمحم حجي، مطبوعات دار املغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة 

 .م1178، الرباط، (2)التراجم 
 . م2002، 1ابن القاض ي، درة الحجال في غرة أسماء الرجال، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .16
، الصلة في تاريخ أئمة ألاندلس وعلمائهم (م1162/ هـ576.، تقاسم خلف بن عبد امللك القرطبيأبو ال)ابن بشكوال  .11

 .م2010، 1ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب إلاسالمي، تونس، ط
، تحقيق أمين (عبد هللامذكرات ألامير )، كتاب التبيان (م1010/ ه562 .، تعبد هللا ابن زيري بن مناد)ابن بلكين  .20

 . م1115توفيق الطيبي، منشورات عكاظ، الرباط، 
، طبقات ألاطباء والحكماء، تحقيق فؤاد السيد، (م115/ هـ265.ب.، تسليمان بن حسان ألاندلس ي)ابن جلجل  .21

 .م1165، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
في أعيان املائة الثامنة، تحقيق دمحم سيد جـاد ، الدرر الكامنة (م1551/هـ652.، تأحمد بن علي)ابن حجر العسقالني  .22

 .م1188، 2ط -الحق، مطبعة املدني، القاهرة
، جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبدالسالم هارون، دار املعارف، مصر، (م1085/ هـ558.، تأبو دمحم علي)ابن حزم  .22

 . م 1182دار املعارف 
، قالئد العقيان ومحاسن ألاعيان، تحقيق حسين (م1122/ هـ526.، تأبو نصر الفتح القيس ي إلاشبيلي)ابن خاقان  .25

 .م1161، 1يوسف خريوش، مكتبة املنار، ألاردن، ط
، وفيات ألاعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، (م1262/هـ861أبو العباس أحمد ألاربلي، )ابن خلكان  .25

 .م2005، 5دار صادر، بيروت، ط
، فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين املصنفة في ضروب العلم وأنواع (م1171/ هـ575.، تإلاشبيلي)ابن خير  .28

 .م1117، 2املعارف، تحقيق فرنثكه قداره زيدين وخليان ربارة طرغوه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
ار ، املغرب في حلى املغرب، تحقيق شوقي ضيف، د(م1275/ هـ872ب .، تعلي بن موس ى بن دمحم الغرناطي)ابن سعيد  .27

 .م1112املعارف، مصر، 
، الذيل والتكملة لكتابي املوصول (م1202/ هـ702 .، تأبو عبد هللا دمحم بن دمحم ألانصاري املراكش ي)ابن عبد امللك  .26

 .م2012، 1والصلة، تحقيق إحسان عباس ودمحم بن شريفة وبشار عواد معروف، دار الغرب إلاسالمي،بيروت، ط
، دوحة الناشر ملحاسن من كان باملغرب من مشايخ (م1576/ هـ168 .، تونيدمحم بن عسكر الشفشا)ابن عسكر  .21

 .م2002، 2القرن العاشر، تحقيق دمحم حجي، منشورات مركز التراث الثقافي املغربي، البيضاء، ط
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 ب .، تأبو بكر دمحم بن دمحم بن علي)وابن خميس ( م1226/ هـ828 .، تدمحم بن علي بن عبيد هللا الغساني)ابن عسكر  .20
، أعالم مالقة، تقديم وتخريج وتعليق عبد هللا املرابط الترغي، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ودار (م1250/ هـ826

 .م1111، 1ألامان، الرباط، ط
، فهرس ابن عطية، تحقيق دمحم أبو ألاجفان، دار الغرب (م1158/ هـ551 .، تعبد الحق املحاربي)ابن عطية  .21

 م1160، 1إلاسالمي، بيروت، ط
التعلـل برسوم "املوسومة ، فهرس ابـن غازي (م1512/ هـ111.، تأبـو عبـد هللا محمـد العـثمـاني املكنـاس ي)ابـن غـازي  .22

، تحقـيـق محمـد الزاهي، مطبوعات دار املغرب للتأليف والترجمة والنشر، "إلاسنـاد بعد انتـقال أهل املنزل والنـاد
 .م1171، الـدار البيضاء، 3سلسلة الفـهـارس 

، الديباج املذهب في معرفة أعيان علماء املذهب، تحقيق دمحم (م1218/ هـ711 .، تإبراهيم بن علي)ابن فرحون  .22
 .م2005، 2ألاحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

لف سنـة ، شرف الطالب فـي أسنى املطالب، ضمن أ(م1507/ هـ610.ت، أبـو العبـاس أحمد القسنطيني)ابـن قـنفذ  .25
 .م1178، الربـاط، 2من الوفـيات، مطبوعات دار املغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التراجم 

، البستان في ذكر العلماء وألاولياء بتلمسان، دراسة وتحقيق عبد (م1818/هـ1025ب .ت، نياملليتي املديو ) ابن مريم .25
 .م2011، 1الجزائر، ط القادر بوباية، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع،

بنـاني، ، طبقـات علمـاء إفريقيـة وتـونس، دار الكتـاب الل)م155/هــ222.، تدمحم بن أحمد بـن تمـيم القيروانـي)أبو العرب  .28
 .ت.، دبيروت

، املقتبس من كتاب ألانساب في معرفة ألاصحاب، تحقيق عبد (م12/ هـ8.ق.أبو بكر بن علي الصنهاجي، )البيدق  .27
 .م1171ار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط، الوهاب بن منصور، د

، برنامج الحافظ التجيبي، تحقيق الحسن إذ سعيد، (م1212/ هـ810.، تأبو عبد هللا دمحم بن عبد الرحمن)التجيبي  .26
 .م2011منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، اململكة املغربية، 

، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيق علي عمر، (م1822/ هـ1022 .، تأبو العباس أحمد بابا السوداني)التنبكتي  .21
 .م2005، 1مكتبة الثقافة الدينية، الظاهر، ط

، كفاية املحتاج ملعرفة من ليس في الديباج، تحقيق (م1822/ هـ1022 .، تأبو العباس أحمد بابا السوداني)التنبكتي  .50
 .م2002، 1عبد هللا الكندري، دار ابن حزم، بيروت، ط

تحقيق ، جذوة املقتبس في تاريخ علماء ألاندلس، (م1015/ هـ566 .، تأبو عبد هللا دمحم بن فتوح امليورقي)الحميدي  .51
 .م2006، 1بشار عواد معروف، دار الغرب إلاسالمي، تونس، ط

 ، أخبار الفقهاء واملحدثين، وضع حواشيه سالم مصطفى(م171/ هـ281.، تدمحم بن حارث القيرواني)الخشني  .52
 .م1111، 1البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، 2الخشني، تاريخ قضاة قرطبة، تحقيق عني بنشره السيد عزت العطار الحسني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط .52
 .م1115

 .م1115، 2الخشني، علماء إفريقية، تحقيق عني بنشره السيد عزت العطار الحسني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط .55
/ هــ621 .، تأبـو القاسـم بـن عيسـ ى التنـو ي)، ابـن النـاجي (م1218/ هــ818 .، تبو زيد عبد الرحمن ألانصاري أ)الدباغ  .55

ـــروت، ط(م1525 ـــة، بيــ ـــب العلميــ ـــد خيـــــالي، دار الكتــ ـــد املجيــ ـــق عبــ ـــروان، تحقيــ ، 1، معـــــالم إلايمـــــان فـــــي معرفـــــة أهـــــل القيــ
 .م2005

،طبقات املشائخ باملغرب، تحقيق إبراهيم طالى، )م1272 /هـ870حوالي  .، تأبو العباس أحمد بن سعيد)الدرجيني  .58
 .م1175مطبعة البعي، قسنطينة، 

، سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب ألارناؤوط وآخرون،مؤسسة الرسالة، (م1257/ هـ756 .، تدمحم بن أحمد) الذهبي  .57
 . م1165، 2بيروت، ط

نحويين واللغويين، تحقيق دمحم أبو الفضل إبراهيم، ، طبقات ال(م161/ هـ271 .، تدمحم بن الحسن ألاندلس ي)الزبيدي  .56
 .م1165، 2دار املعارف، مصر، ط

في ألاصبهاني)السلفي  .51
َ
ل ِّ
ندلسية مستخرجة من معجم السفر أ،أخبار وتراجم (م1160/ هـ578 .، تأحمد بن دمحم الس 

  م1182، 1للسلفي، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط
، إلاعالم بمن حل مراكش وأغمات من ألاعالم، راجعه عبد (م1156/ هـ1276 .، تإبراهيمالعباس بن )السماللي  .50

 .م1117، 2الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية، الرباط، ط
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، طبقات ألامم، تحقيق حياة بوعلوان، (م1081/ هـ582 .، تأبو القاسم صاعد بن أحمد التغلبي ألاندلس ي)صاعد  .51
 .م1165، 1دار الطليعة، بيروت، ط

، السر املصون في ما أكرم به املخلصون، تحقيق وتقديم (م12/هـ8طاهر بن دمحم بن طاهر، من أهل القرن )الصدفي  .52
 .م1116، 1حليمة فرحات، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط

س، ، بغية امللتمس في تاريخ رجال ألاندل(م1202/ هـ511 .، تأبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة اللورقي)الضبي  .52
 .م1117، 1تحقيق روحية عبد الرحمن الويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

نية (م1151/ هـ555.ت)عياض  .55
ُ
ار، دار الغرب إلاسالمي، (فهرست شيوخ القاض ي عياض)، الغ ، تحقيق ماهر زهير جر 

 . م1162، 1بيروت، لبنان، ط
نجي وآخرون، وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك، تحقيق دمحم بن تاويت الط .55

 .م1162، 2اململكة املغربية، ط
، توشيح الديباج وحلية الابتهاج، تحقيق أحمد الشتيوي، (م1521/ هـ158 .، تدمحم بن يحيى املصري املالكي)القرافي  .58

 .م1162، 1دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط
، سلوة ألانفاس ومحادثة ألاكياس ممن أقبر من (م1128/ هـ1255.، تدريسأبو عبد هللا دمحم بن جعفر بن إ)الكتاني  .57

 .م2005، 1العلماء والصلحاء بفاس، تحقيق عبد هللا الكامل الكتاني وآخرون، دار الثقافة، البيضاء، ط
، فهرس الفهارس وإلاثبات ومعجم املعاجم واملشيخات (م1680/ هـ1277.، تعبد الحي بن عبد الكبير)الكتاني .56

 .م1162، 2املسلسالت، باعتناء إحسان عباس، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، طو 
، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وءفريقية (م1082/ هـ552 .، تأبو بكر عبد هللا بن دمحم القيرواني)املالكي  .51

إلاسالمي، بيروت،  وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب
 .م1115، 2ط

، بلغة ألامنيـة ومقصد اللـبـيب فـيمن كان بسبتة فـي الدولة املرينـيـة من مدرس وأستـاذ وطبيب، (م15/ هـ1ق)مجهول  .80
 .م1165تحقـيـق عبـد الوهاب بـن منصور، املطبعـة امللكيـة، الربـاط، 

، قطعة من كتاب عيون إلامامة ونواظم السياسة، (م1122/ هـ518.، تأبو طالب عبد الجبار القرطبي)املرواني  .81
 .م2010، 1تحقيق بشار عواد معروف وصالح دمحم جرار، دار الغرب إلاسالمي، تونس، ط

، أزهار الرياض في أخبار عياض، تحقيق (م1820 /هـ1050 .، تشهاب الدين أحمد بن دمحم التلمساني)املقري  .82
 .م1176فيظ شلبي، مطبعة فضالة، املحمدية، مصطفى السقا وءبراهيم ألابياري وعبد الح

املقري، روضة آلاس العاطرة ألانفاس في ذكر من لقيته من أعالم الحضرتين مراكش وفاس، املطبعة امللكية، الرباط،  .82
 .م1185

ق إحسان عباس، دار املقري، نفح الطيب من غصن ألاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقي .85
 .م1117روت، صادر، بي

تاريخ )، املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (م1011/ هـ512ب .، تأبو الحسن بن عبد هللا املالقي)لنباهي ا .85
 . 1162، 5، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، منشورات دار آلافاق الجديدة، بيروت، ط(قضاة ألاندلس

، برنامج الوادي آش ي، تحقيق دمحم محفوظ، دار الغرب (م1256/ هـ751.، تدمحم بن جابر التونس ي)الوادي آش ي  .88
 .م1162، 2إلاسالمي، بيروت، ط

، وفيات الونشريس ي، ضمن ألف سنة من الوفيات، (م1506/ هـ115.، تأحمد بن يحيى)الونشريس ي  .87
 .م1178/ هـ1218، الرباط، (2)املغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التراجم  دار مطبوعات

 

 :كتب التصوف -اسادس

، التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد (م1221/هـ827.أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي، ت)ابن الزيات  .1
التوفيق، منشورات كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة دمحم الخامس، الرباط، أگدال، مطبعة النجاح الجديدة، 

 .م1117، 2الدار البيضاء، ط
، مفتاح السعادة وتحقيق طريق إلارادة، جمعه أبو بكر عتيق بن (م1151/هـ528.العباس، تأبو )ابن العريف  .2

 .م1112، 1إلاسالمي، بيروت، طمومن، دراسة وتحقيق عصمت عبد اللطيف دندش، دار الغرب 
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ـالت  .2
َ
وين، تحقـيـق ودراسـة ، إثـمد العينيـن ونزهـة النـاظريـن فـي منـاقب ألاخ(م1220/ هـ720ب .، تأبـو عبـد هللا)ابـن تك

محمـد رابطـة الدين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا فـي التـاريخ، جـامعـة محمـد الخامس، كليـة آلاداب والعلوم 
 .م1168إلانـسانـيـة، الربـاط، السنة الجـامعيـة، 

سـائل، عارضه بأصوله ، شفـاء السائل لتهذيب املم1505/ هـ606. أبو زيد عبد الرحمن الحضرمي، ت)ابن خلدون  .5
 .م1156وعلق على حواشيه وقدم له، دمحم بن تاويت الطنجي، إسطمبول، 

، كـتـاب الدر املنظم فـي مـولد النبـي املعظم، تـقديم (م1576/ هـ168.، تمحمـد الحسنـي الشفشاوني)ابـن عسكـر  .5
العربـيـة وآدابـها، جـامعـة محمـد الخامس، كليـة وتحقـيـق فاطمة اليازدي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا فـي اللغة 

 .م 1167-1168آلاداب والعلوم إلانسانيـة، الربـاط، السنة الجـامعيـة، 
أنس الفقير وعز الحقير، نشر وتصحيح دمحم  ،(م1511/هـ615 .، تأبو العباس أحمد الخطيب القسنطيني)ابن قنفذ  .8

 .م1185للبحي العل ي، الرباط،  الفاس ي وأدولف فور، منشورات املركز الجامعي
، املناقــب املرزوقيــة، دراســة وتحقيــق ســلوى الزاهــري، مطبعــة النجــاح )م1271/ هـــ761.، تدمحم الخطيــب) مــرزوق ابــن  .7

 .م2006، 1الجديدة، الدار البيضاء، ط
يـق، الجـاوي علي، شـهادة ، بـهجة النـاظـرين وأنـس الحـاضـريـن، تحقـ(أبـو عبـد هللا محمـد بـن عبـد العظـيم)ألازمـوري  .6

الدراسات الجـامعيـة العليا، شعبة التـاريخ، جـامعـة محمـد الخامس، كليـة آلاداب والعلوم إلانسانيـة، الربـاط، السنة 
 .م1168-1165الجـامعيـة، 

 الشريف واملنزع اللطيف في التعريف ، املقصد(م1222/هـ722.، تعبد الحق بن إسماعيل الغرناطي)البادس ي  .1
 .م1162بصلحاء الريف، تحقيق سعيد أعراب، املطبعة امللكية، الرباط، 

اد، بمدينة (م1217أو  1218/هـ805أو  802. أبو عبد هللا دمحم بن عبد الكريم، ت)التمي ي  .10 ، املستفاد في مناقب العبَّ
جامعة عبد امللك السعدي  فاس وما يليها من البالد، تحقيق دمحم الشريف، منشورات كلية آلاداب والعلوم إلانسانية،

 .م2002، 1بتطوان، مطبعة طوب بريس، الرباط، ط
، نظم الدر والعقيان فـي بـيان شرف بـني زيان، ملوك (م1512/ هـ611.، تأبو عبد هللا محمـد التلمساني)التنس ي  .11

 .دحلب الدولة الزيانية الجزائرية، تقديم وتحقيق وتعليق، بوطالب محي الدين، منشورات
، كـتـاب السلسل العذب واملنهل ألاحلى، تحقـيـق، مصطفى (م15/ هـ6ق) أبـو عبـد هللا محمـد بـن أبـي بكر)مي الحضـر  .12

 .م1166النجـار، منشورات الخزانة العلميـة الصبيحيـة، سال، 
مكين، ، إعانة املتوجه املسكين إلى طريق الفتح والت(م1512/ هـ611.، تأبو العباس أحمد بن أحمد بن دمحم)زروق  .12

 .م1171تقديم وتحقيق علي فه ي خشيم، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس، 
زروق، عدة املريد الصادق من أسباب املقت في بيان طريق القصد وذكر حوادث الوقت، دراسة وتحقيق إدريس  .15

 . م1116، الشيخ أحمد زروق آراؤه إلاصالحية، نشر وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية: عزوزي، ضمن كتاب 
، بغية السالك في أشرف املسالك، تحقيق عبد الرحيم العل ي، (م1252/هـ755.أبو عبد هللا املالقي، ت)الساحلي  .15

 .م2002منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، اململكة املغربية، مطبعة إليت، 
أنس الساري والسارب من أقطار املغارب  ،(م1820/ هـ1050.القيس ي أبو عبد هللا دمحم امللقب بابن مليح، ت)السـراج  .18

إلى منتهى آلامال واملآرب سيد ألاعاجم وألاعارب، حققه وقدم له وعلق عليه دمحم الفاس ي، وزارة الدولة املكلفة 
 .م1186/ هـ1266م، فاس، 1168، فاس، 2حجازية، 5بالشؤون الثقافية والتعليم ألاصلي، سلسالت رحالت 

، الروض العطر ألانفاس بأخبار الصالحين من أهل (م1817/هـ1101.  بن عيشون، تأبو عبد هللا دمحم)الشراط  .17
فاس، تحقيق زهراء النظام، منشورات كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة دمحم الخامس، الرباط، مطبعة النجاح 

 .م1117، 1الجديدة، ط
ناقب الشيخ أبي يعزى، تحقيق علي الجاوي، ، كتاب املعزى في م(م1805/ هـ1012.أحمد التادلي، ت)الصومعي  .16

 .م1118سلسلة أطروحات ورسائل، منشورات جامعة ابن زهر، أكادير، 
، (مناقب الشيخ أبي يعزى )دعامة اليقين في زعامة املتقين ، (م1228/هـ822.أبو العباس أحمد اللخ ي، ت)العزفي  .11

 .م1161تحقيق أحمد التوفيق، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 
املغترب ببالد املغرب ملن له من إلاخوان في كرامات الشيخ أبي مروان، ، تحفة (أحمد بن إبراهيم ألازدي)القشتالي  .20

 . م1175تحقيق وتقديم وتعليق فرناندو دي الجرانجا، منشورات املعهد املصري للدراسات إلاسالمية، مدريد، 
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اضح في تحقيق كرامات أبي دمحم صالح، تحقيق عبد السالم ، املنهاج الو (م15/هـ6.أحمد بن إبراهيم، ق)املاجري  .21
منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، اململكة املغربية،  السعيدي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط،

 .م2012، 1ط
 

 :كتب الفقه -بعاسا

م، دراسة وتحقيق عبد الرحمن ، الحالل والحرا(م1278/هـ875. أبو الفضل راشد الوليدي، ت)ابن أبي راشد  .1
العمراني إلادريس ي، منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، اململكة املغربية، مطبعة فضالة، املحمدية، 

 .م1110
نوادر والزيادات على ما في املدونة من غيرها من ألامهات، ال، (م611/ هـ268.أبو دمحم عبد هللا، ت)واني رابن أبي زيد القي .2

 .م1111، 1عبد الفتاح دمحم الحلو، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، طتحقيق 
، 2زيــــد القيروانــــي، الرســــالة الفقهيــــة، تحقيــــق الهــــادي حمــــو وأبــــو ألاجفــــان، دار الغــــرب إلاســــالمي، بيــــروت، طابــــن أبــــي  .2

 .م1117
م الجعمـــاطي، ، كتـــاب أكريـــة الســـفن، دراســـة وتحقيـــق عبـــد الســـال (م10/ هــــ5. أبـــو القاســـم القـــروي، ق)ابـــن أبـــي فـــراس  .5

 .م2001، 1، تطوان، ط15منشورات تطاون أسمير، سلسلة تراث 
 .ت.، املدخل، مكتبة دار التراث، القاهرة، د(م1228 /هـ727. أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن دمحم العبدري، ت)ابن الحاج  .5
 . م1172 ابن الخطيب، مثلى الطريقة في ذم الوثيقة، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط، .8
، كتاب الوثائق والسجالت، مجمع املوثقين املجريطي، املعهد (م1006/ هـ211.دمحم بن أحمد ألاموي، ت)ابن العطار  .7

 .م1162إلاسباني العربي للثقافة، مدريد، 
 .ت.كورينطي، املعهد الاسباني للثقافة، د.شامليتا، ف.عطار، الوثائق والسجالت، تحقيق ونشر بابن ال .6
، تنبيه الحكام على مآخذ ألاحكام، تحقيق عبد (م1222/هـ820. أبو عبد هللا دمحم بن عيس ى ألازدي، ت) ابن املناصف .1

 .م1166الحفيظ منصور، دار التركي للنشر، تونس، 
املنـاصف، كتـاب إلانجـاد فـي أبـواب الجهاد، دراسـة وتحقـيـق قاسم عزيز الوزاني، دار الغرب إلاسالمي، بيروت،  ابـن .10

 .م2002، 1ط
، نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير، تحقيق قطب (م1122/هـ518. أحمد بن سعيد اللورقي املالكي، ت)ابن بشتغير  .11

 .م2006، 1الريسوني، دار ابن حزم، بيروت، ط
نشر  أعز مـا يطلب، تحقـيـق عبـد الغني أبـو العزم، ،(م1120/ هـ525 .ت ،أبـو عبـد هللا محمـد بـن عبـد هللا)ابـن تومـرت  .12

 .م1117، 1مؤسسـة الغني للنشر، الربـاط، ط
، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب (م1250/ هـ751. أبو القاسم دمحم بن أحمد الكلبي الغرناطي، ت)ابن جزي  .12

 . م2001/هـ1520املالكية، راجعه دمحم عبد السالم سالم، دار ابن الهيثم، القاهرة، 
 .ت.، إلاحكام في أصول ألاحكام، دار الفكر، بيروت، د(م1085/ هـ558.، تأبو دمحم علي) ابن حزم .15
، بداية املجتهد و هاية املقتصد، تحقيق علي (م1127 /هـ520.أبو الوليد دمحم بن أحمد بن أحمد الجد، ت)ابن رشد  .15

 . م5،2005، دار الكتب العلمية بيروت، طوندمحم معوض وآخر 
قتضته رسوم املدونة من ألاحكام الشرعيات والتحصيالت املحكمات ، املقدمات املمهدات لبيان ما ا(الجد) ابن رشد .18

 .م1166، 1ألمهات مسائلها املشكالت، تحقيق دمحم حجي، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط
 .م1،1167، فتاوى ابن رشد، تحقيق املختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط(الجد) ابن رشد .17
، فصل املقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال، دراسة (م1116/ هـ515.يد دمحم الحفيد، تأبو الول) ابن رشد .16

 .م1168 بيروت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمارة، وتحقيق دمحم
، ، كتاب الخصال، تحقيق عبد الحميد العل ي، وزارة الشؤون إلاسالمية(م111/ هـ261.أبو بكر دمحم، ت)ابن زرب  .11

 .م2005ملكة البحرين، م
فتــاوى ابــن ســحنون، تحقيــق مصــطفى محمــود ألازهــري، دار ابــن ، (م681/ ه،258. أبــو عبــد هللا دمحم، ت) ابــن ســحنون  .20

 .م2011، 1السعودية، ط القيم للنشر والتوزيع، اململكة العربية
ا يجـري بــين أيـدمهم مـن العقــود ، العقـد املـنظم للحكــام فيمـ(م1250/هـــ751.أبــو دمحم الكنـاني الغرنـاطي، ت)ابـن سـلمون  .21

 .هـ1201، 1وألاحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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إلاعالم بنوازل )، ديوان ألاحكام الكبرى (م1012/ هـ568.صبغ عيس ى بن سهل ألاسدي الجياني، تأبو ألا )ابن سهل  .22
 .م2007مراد، دار الحديي، القاهرة،  ى، تحقيق يحي(ألاحكام وقطر من سير الحكام

، تحفة الحكام في نكت العقود وألاحكام، تحقيق دمحم عبد (م1525/هـ621. أبو بكر دمحم ألاندلس ي، ت)عاصم ابن  .22
 .م2011، 1السالم دمحم، دار آلافاق العربية، القاهرة، ط

جامع بيان العلم وفضله وما  ،(م1085/ هـ556.، تأبو يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عاصم القرطبي)بن عبد البر ا .25
 .الكتب إلاسالمية، القاهرةغي في روايته وحمله، قدم له، عبد الكريم الخطيب، دار ينب

، معين الحكام على القضايا وألاحكام، تحقيق (م1222/هـ722. أبو إسحاق إبراهيم بن حسن، ت)ابن عبد الرفيع  .25
 .م1161، 1دمحم بن قاسم بن عياد، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط

، آداب الحسبة واملحتسب، تحقيق فاطمة (م1022/ هـ525. بن عبد هللا القرطبي، ت أحمد)بن عبد الرؤوف ا .28
 .م2005، 1إلادريس ي، دار ابن حزم، بيروت، ط

، رسالة في القضاء والحسبة، تحقيق فاطمة إلادريس ي، دار (م1122/ هـ527.دمحم بن أحمد التجيبي، ت)ابن عبدون  .27
 .م2001، 1ابن حزم، بيروت، ط

، كتــاب الالئــق ملعلــم الوثــائق، تصــحيح دمحم (م1802/ هـــ1012.و العبــاس أحمــد بــن الحســن الزجلــي، تأبــ)ابــن عرضــون  .26
 .ت.بن قاسم القادري، مطبعة العربي بن دمحم ألازرق، فاس، د

تي)بن فتوح ا .21
ْ
تحقيق عبد العزيز الحات ي، دار ، الوثائق املجموعة، كتاب (م1070/ ه582 .، تأبو دمحم عبد هللا الُبون

  .م2012، سنة 1ن للطباعة والنشر، طلبنا
تبصرة الحكام في أصول ألاقضية ومناهج ألاحكام، تحقيق الشيخ ، (م1218/ هـ711 .، تإبراهيم بن علي) فرحون ابن  .20

 .م2007، 2جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
نوازل ألاستاذ أبي سعيد، تحقيق ، تقريب ألامل البعيد في (م1260/ هـ762.أبو سعيد الغرناطي، تفرج )ابن لب  .21

 .م2005، 1حسين مختاري وهشام الرامي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، تقديم وتحقيق فرانثيسكو خابيير أغيري ، املقنع في علم الشروط(م1088/هـ551. أحمد الطليطلي، ت)ابن مغيي  .22

 .م1115 د،مدري ،عربيشادابا، املجلس ألاعلى لألبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم ال
، املفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل ألاحكام، (م1201/هـ808. هشام بن عبد هللا القرطبي، ت)ابن هشام  .22

 .م2012، 1تحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه، ط
الصغير، تحقيق أبو  ، الدر النثير على أجوبة أبي الحسن(م1517/ هـ102إبراهيم بن هالل السجلماس ي، ت)ابن هالل  .25

 .م2011، 1الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت، ط
، أجوبة ابن ورد ألاندلس ي، دراسة وتحقيق دمحم (م1158/هـ550. أبو القاسم أحمد التمي ي ألاندلس ي، ت)ابن ورد  .25

 .م2006، 1الشريف، طوب بريس، الرباط، ط
ن ما عمل به من سير الحكام، تقديم وتحقيق حميد ، منتخب ألاحكام وبيا(أحمد بن خلف الطليطلي)ابن وصول  .28

 .م2006، 1لحمر، دار ابن حزم بيروت، ط
ـــ571ت (أبـــو إســــحاق الغرنـــاطي  .27 ، الوثــــائق املختصـــرة، إعــــداد مصـــطفى نــــاجي، مركــــز إحيـــاء التــــراث املغربــــي، )م1162/هــ

 .م1166، 1الرباط، ط
حكــام وبيــان مــا م ــ ى عليــه العمــل عنــد الفقهــاء ، فصــول ألا (م1061/ هـــ575.ســليمان بــن خلــف، ت)أبــو الوليــد البــاجي  .26

 .م 2002، بيروت،1والحكام، تحقيق دمحم أبو ألاجفان، دار التوبة، الرياض، دار ابن حزم، ط
، جامع مسائل ألاحكام ملا نزل من القضايا باملفتين (م1527/ هـ651. أبو القاسم بن أحمد البلوي، ت)البرزلي  .21

 .م2002، 1لهيلة، دار الغرب إلاسالمي بيروت، طوالحكام، تحقيق دمحم الحبيب ا
، البهجة في شرح التحفة، تحقيق دمحم عبد القادر (م1652/ هـ1256. أبو الحسن علي بن عبد السالم، ت)التسولي  .50

 .م1116، 1شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
وفنسال، مطبعة املعهد العل ي الفرنس ي ليفي بر .، رسالة في الحسبة، تحقيق إ(عمر بن عثمان بن العباس)الجرسيفي  .51

 .م1155لآلثار الشرقية، القاهرة، 
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق )، شرح حدود ابن عرفة (م1561/ هـ615.أبو عبد هللا ألانصاري، ت)الرصاع  .52

 .م1112، 1، بيروت، ط، تحقيق دمحم أبو ألاجفان والطاهر املعموري، دار الغرب إلاسالمي(إلامام ابن عرفة الوافية
، رسالة آداب املعلمين، تحقيق، حسن حسني عبد (م681/ هـ258.أبو عبد هللا دمحم بن أبي سعيد، ت)سحنـون ابن  .52

 .م1172الوهاب، دمحم العروس ي املطوي، طبعة جديدة، دار الكتب الشرقية، تونس، 
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 .م1168الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  ، املدونة الكبرى، دار(م655/ هـ250 .، تعبد السالم التنو ي) سحنون  .55
ليفي بروفنسال، الرباط، .، في آداب الحسبة، تحقيق إ(م12/هـ8أبو عبد هللا دمحم بن أبي دمحم، من أهل القرن )السقطي  .55

 .م1127
،فتاوى إلامام الشاطبي، تحقيق وتقديم دمحم أبو (م1266/هـ710. أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى، ت)الشاطبي  .58

 .م1165، 2، مطبعة الكواكب، تونس، طألاجفان
 .م2008، 2الشاطبي، املوافقات، تحقيق مشهور آل سليمان، دار ابن القيم الرياض، ط .57
، ألاحكام، تحقيق الصادق الحلوي، دار الغرب (م1102/هـ517. أبو املطرف عبد الرحمن بن قاسم، ت)الشعبي  .56

 .م1112، 1إلاسالمي، بيروت، ط
، أجوبة العبدوس ي، تحقيق هشام املحمدي، (م1555 /هـ651. هللا بن دمحم بن موس ى، ت أبو دمحم عبد)العبدوس ي  .51

 .م2015اململكة املغربية، دار أبي رقراق، الرباط،  ،منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية
فة الناظر وغنية ، تح(م1587/هـ671.أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمساني، ت)العقباني  .50

 Extrait du Bulletin d’Etudes Orientales deالذاكر في حفظ الشعائر وتغيير املناكر، تحقيق علي الشنوفي، 
l’Institut Français de Damas, Tome XIX, 1967. 

ون ، نوازل العل ي، منشورات وزارة ألاوقاف والشؤ (م1715/هـ1127حوالي .أبو الحسن علي الحسني، ت)العل ي  .51
 .م1162إلاسالمية، اململكة املغربية، مطبعة فضالة، املحمدية، 

، مذاهب الحكام في نوازل ألاحكام، تقديم وتحقيق دمحم بن (م1151/ هـ555. حصبي السبتي، تيموس ى بن ال)عياض  .52
 .م1110، 1شريفة، دار الغرب إلاسالمي بيروت، ط

، الوثائق املختصرة، أعدها مصطفى ناجي، مركز (م1162/هـ571.أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن، ت)الغرناطي  .52
 .م1166، 1إحياء التراث املغربي الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط

الرسالة املفصلة ألحوال املعلمين وأحكام  ،(م1012/ هـ502.تأبو الحسن علي بن دمحم بن خلف املعافري،)القـابس ي  .55
 .م1157التربية والتعليم في إلاسالم، ألحمد فؤاد ألاهواني، منشورات بيروت، : باملعلمين واملتعلمين، ملحقة بكتا

، الذخيرة، تحقيق دمحم حجي وآخرون، دار الغرب إلاسالمي (م1265/ هـ865.أبو العباس أحمد بن إدريس، ت)القرافي  .55
 .م1115، 1بيروت، ط

وإلامام، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب القرافي، إلاحكام في تمييز الفتاوى عن ألاحكام وتصرفات القاض ي  .58
 .م1115، 2املطبوعات إلاسالمية، بيروت، ط

ي ي، ت)املازري  .57 مِّ
، فتاوى املازري، الدار التونسية للنشر، جمع (م1151/ هـ528. أبو عبد هللا دمحم بن علي بن عمر التَّ

 .م1115الطاهر املعموري مركز الدراسات إلاسالمية بالقيروان، تونس، 
ــي، ت يــــىيح)ملــــازوني ا .56 ـــ ى املغيلــ فــــي نــــوازل مازونــــة، تحقيــــق مختــــار  ، الــــدرر املكنونــــة(م1576/هـــــ662. بــــن موســــ ى بــــن عيسـ

 .م2005، 1حساني، كلية العلوم الاجتماعية وإلانسانية، الجزائر، ط
غارسة ر أحكام املك، التعريج والتبريج في ذ(م1811/ هـ1020.عبد الرحمن بن عبد القادر الراشدي، ت)املجاجي  .51

 .م2005، 1والتصيير والتوليج، تحقيق خالد بوشمة، دار التراث، الجزائر، دار ابن حزم، بيروت، ط
ف القنــــاع عــــن تضــــمين الصــــناع، تحقيــــق دمحم أبــــو ألاجفــــان، دار البشــــائر ، كشــــ(نأبــــو علــــي الحســــ)املعــــداني ابــــن رحــــال  .80

 .م1118إلاسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط
، قواعد الفقه، تحقيق دمحم الدردابي، دار ألامان، الرباط، (م1257/هـ751.  دمحم بن أحمد، تأبو عبد هللا)املقري  .81

 .م2012
، تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس، تحقيق هاشم العلوي (م1122/ هـ1252، أبو عيس ى املهدي)الوزاني  .82

 .م 2001مطبعة فضالة، املحمدية، س ي، منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، اململكة املغربية، القا
الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى فيما ألهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، قابله وصححه على النسخة ألاصلية عمر  .82

 .م1116بن عباد، منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، اململكة املغربية، مطبعة فضالة، املحمدية، 
إيـضاح املسالك إلى قواعد إلامـام مـالك، دراسـة  ،(م1506/ هـ115.ت ،س أحمد بـن يحيىأبـو العبـا) الونشريس ي .85

وتحقـيـق، أحمد بوطاهر الخطابـي، طبع بـاشراف اللجنة املشتـركة لنشر التـراث إلاسالمي بـين حكومة اململكة املغربيـة 
 .م1160/ هـ1500املحمـديـة،  وحكومة دولة إلامـارات العربـيـة املتحدة، الربـاط، مطبعـة فضالة،
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الونشريس ي ، املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية وألاندلس واملغرب، خرجه جماعة من الفقهاء  .85
بإشراف دمحم حجي، منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، اململكة املغربية، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، 

 .م1161
 حمودهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق، تحققي عبد الرحمن بن الونشريس ي، املن .88

  .م2005، 1ألاطرم، دار البحوث للدراسات إلاسالمية وءحياء التراث، دبي، ط
الرابطة تحقيق اسماعيل خالدي،  ، أحكام السوق،(م101/ هـ261. أبو زكريا الكناني ألاندلس ي، ت)بن عمر  ىيحي .87

 .م2011، 1املحمدية للعلماء، الرباط، توزيع دار ابن حزم، بيروت، ط
 

 :عاجمكتب ألادب واملوسوعات وامل -ثامنا

، ديـوان ملـك غرناطـة، تحقيـق عبـد هللا كنـون، (م1517 /هــ611.يوسـف بـن يوسـف بـن الغنـي النصـري، ت)ابن ألاحمـر  .1
 .م1185، 2مكتبة ألانجلو املصرية، القاهرة، ط

ب والجهام واملاض ي الكهام ،(م1275/ هـ778. ت) لخطيبابن ا .2 دراسة وتحقيق دمحم الشريف قاهر،  ،ديوان الصي 
 .م1172الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، كتاب إلامتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع، دراسة وءعداد دمحم بن (م1212/هـ812 ب. السبتي، ت)ابن الدراج  .2
 .ت.ألاندلس، القنيطرة، دشقرون، مطبعة 

 .، ديوان ابن الزقاق، تحقيق عفيفة محمود ديراني، دار الثقافة بيروت(البلنس ي)ابن الزقاق  .5
، الزهرات املنثورة في نكت ألاخبار املأثورة، تحقيق محمود (م15/ هـ6.دمحم املالقي الغرناطي ق)ابن السماك العاملي  .5

 .م2005، 1ة، طعلي مكي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهر 
دراسة وتحقيق أحمد  ،زواهر الفكر وجواهر الفقر ،(م1285/ هـ882 .، تالعالء دمحم بن علي وأب) ابن املرابط املرادي .8

 .م2010، 1املصباحي، منشورات وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية، الرباط، ط
اسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، ، الذخيرة في مح(م1157/هـ552. أبو الحسن علي الشنتريني، ت)ابن بسام  .7

 .م1117دار الثقافة، بيروت، 
، 1، ديوان الصبابة، تحقيق دمحم زغلول سالم، دار املعارف، مصر، ط(م1275/ هـ778. ت)ابن حجلة التلمساني  .6

  .م1116
العربية حسان عباس، الدار إندلس ي، تحقيق ، رسائل ابن حزم ألا (م1085/ هـ558.، تأبو دمحم علي) ابن حزم .1

 .م1161للدراسات والنشر، بيروت، 
 . م1115الطاهر مكي، دار الهالل  الف، تحقيقابن حزم، طوق الحمامة في ألالفة وألا .10
 .م1186هلها، نشر وتقديم صالح الدين املنجد، دارالكتاب الجديد أندلس و ابن حزم، فضائل ألا  .11
تحقيق مديحة الشرقاوي، مكتبة الثقافة الدينية،  ابن خاقان، مطمح ألانفس ومسرح التأنس في ملح أهل ألاندلس، .12

 .م2001، 1، طالقاهرة
، ديوان ابن خفاجة، تحقيق كرم البستاني دار (م1126/هـ522.أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح، ت)ابن خفاجة  .12

 . م1162بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 
صالح الدين املغرب، تحقيق  هلأأشعار  منرب ، املط(م1225/ هـ822.أبو الخطاب عمر، ت)ابن دحية الكلبي  .15

 .م2006، 1بيروت، ط، الهواري، املكتبة العصرية
، 2، ديوان ابن دراج، تحقيق محمود علي مكي، املكتب إلاسالمي، دمشق، ط(م11/ هـ5ق)القسطلي ابن دراج  .15

 .م1185
إحيــاء التــراث العربــي فــي دار  ، املخصــص، تحقيــق لجنــة(م1088/هـــ556.أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل، ت)ابــن ســيده  .18

 .ت.آلافاق الجديدة، منشورات دار آلافاق الجديدة، بيروت، د
 .هـ1220، الرسائل الكبرى، طبعة حجرية، (م1261 /هـ712.أبو عبد هللا دمحم النفري الحميري الرندي، ت)ابن عباد  .17
يق، مفيد دمحم قميجة، دار الكتب ، العقد الفريد، تحق(م121/هـ226.أحمد بن دمحم ألاندلس ي، ت)ابن عبد ربه  .16

 .م1162، 1العلمية، بيروت، ط
، 2، الجـزء1مجلة معهد املخطوطـات العربيـة، املجلـد، لطفي عبد البديعتحقيق ابن غالب، قطعة من فرحة ألانفس،  .11

 .م1155نوفمبر / ه1275ربيع ألاول 
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 .م1167الرباط،  ة اململكة املغربية،، ديوان، تقديم دمحم بن شريفة، مطبوعات أكاديمي(أبو الحسن)ابن فرخون  .20
ـــ1.أبــــو الحســــن بــــن أحمــــد بــــن ســــليمان بــــن هشــــام ق)ابــــن فركــــون  .21 ، ديــــوان ابــــن فركون،تقــــديم وتعليــــق دمحم بــــن (م15 /هــ

 .هـ1507، 1شريفة، مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية، ط
، (إصـــابة ألاغـــراض فـــي ذكـــر ألاعـــراض)ديـــوان ابـــن قزمـــان  ،(م1180/ هــــ555.دمحم القرطبـــي، تأبـــو بكـــر بـــن )ابـــن قزمـــان  .22

 .م1115، ة، القاهرة، تقديم محمود علي مكي، نشر املجلس ألاعلى للثقافتحقيق وتصدير فيديريكو كورينتي
القسم الثاني )حلية الفرسان وشعار الشجعان ، (م1281/ هـ782.ب.، تأبو الحسن علي بن عبد الرحمن)ابن هذيل  .22

تحقيق عبد إلاله نبهان ودمحم فاتح زغل، مركز زايد للتراث والتاريخ، ، (ألاندلستحفة ألانفس وشعار سكان من كتاب 
 .م2005/ 1العين، إلامارات العربية املتحدة، ط

، املدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان، (م1161/ هـ577.أبو عبد هللا دمحم اللخ ي إلاشبيلي السبتي، ت)ابن هشام  .25
 .م1115، 1دين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، طدراسة وتحقيق مأمون بن محيي ال

 .م1182، الديوان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، (أبو جعفر)ألاع ى التطيلي  .25
ـــن حســــن، ت)الزبيــــدي  .28 ـــ271.أبــــو بكــــر دمحم بـ ـــة الخــــانجي، ، لحــــن العــــوام، تحقيــــق رمضــــان عبــــد التــــواب، (م161/هــ مكتبـ

 .م2000، 2القاهرة، ط
، ري ألاوام ومرعى السوام في نكت (م1215 /هـ815.بو عبد هللا أحمد بن أحمد بن يحيى القرطبي، تأ)الزجالي  .27

، تحقيق دمحم بن شريفة، منشورات وزارة الدولة املكلفة بالشؤون (أمثال العوام في ألاندلس)الخواص والعوام 
 .م1171الثقافية والتعليم ألاصيل، فاس، 

، ملـعبـة، تـقديـم وتعليق وتحقـيـق محمـد بـن شريـفـة، املطبعـة امللكيـة، الربـاط، (م15/ هـ6ق .الكفـيف )الـزرهوني،  .26
 .م1167

صبح ألاعش ى في صناعة إلانشا، شرحه وعلق عليه وقابل  ،(م621/1516. أبو العباس أحمد بن علي، ت)القلقشندي  .21
 .م1167، 1نصوصه نبيل خالد الخطيب، دار الكتب العلمية،بيروت، ط،

، إحكام صنعة الكالم، تحقيق رضوان الداية، دار الثقافة بيروت، (أبو القاسم دمحم بن عبد الغفور إلاشبيلي)عي الكال .20
1188 . 

 :التجريبيةالطبيعية و كتب العلوم  -تاسعا

، كتــاب ألانــواء، ضـــمن كتــاب رســالتان فــي ألانـــواء، تحقيــق إبــراهيم القـــادري (م1221/ هــــ721 .، تاملراكشــ ي)ابــن البنــاء  -1
 .م2015، 1، ط28وتشيش وسعيد بنحمادة، منشورات كلية آلاداب مكناس، سلسلة دراسات وأبحاث ب

، الجامع ملفردات ألادوية وألاغذية، دار الكتب (م1256 /هـ858 .، تضياء الدين أبو دمحم عبد هللا املالقي)ابن البيطار  -2
 .م1112، 1العلمية، بيروت، ط

تاء والصـيف، منشـور ضـمن كتـاب مشـاهدات لسـان الـدين بـن الخطيـب فـي ابن الخطيب، خطـرة الطيـف فـي رحلـة الشـ -2
 .م1156بالد املغرب وألاندلس، تحقيق أحمد مختار العبادي، مطبعة جامعة إلاسكندرية، 

 .م1170، 1ابن الخطيب، روضة التعريف بالحب الشريف، تحقيق دمحم الكتاني، دار الثقافة، بيروت، ط -5
نظــــم الــــدول، تعليــــق وتقــــديم عــــدنان دوريــــس، منشــــورات وزارة الثقافــــة الســــورية،  ابــــن الخطيــــب، شــــرح رقــــم الحلــــل فــــي -5

 .م1110دمشق، 
، كتاب الفالحة، نشر وترجمة خوسيه أنتوينوبانكيري، (م12/ هـ8ق .، تأبو زكريا يحي بن دمحم بن أحمد)ابن العوام  -8

 .م1602مدريد 
، كتاب الفالحة، نشر وترجمة وتعليق، (م1105/ هـ516توفي حوالي (عبد هللا دمحم بن إبراهيم الطليطلي )ابن بصال  -7

 . م1155بييكروسا ودمحم عزيمان، معهد موالي الحسن، تطوان  خوس ي
،املقنـع فـي الفالحـة، تحقيـق صـالح جـرار وجاسـر أبـو صـفية، (م666/ هــ275 .، تأبـو عمـرو أحمـد إلاشـبيلي)ابن حجـاج  -6

 .م1162منشورات مجمع اللغة العربية ألاردني، عمان، 
، تحصيل غرض القاصد في تفصيل املرض (م1286/هـ770.، تأبو جعفر أحمد بن علي ألانصاري )ابن خاتمة  -1

الطب وألاطباء في ألاندلس إلاسالمية، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، : الوافد، نشره دمحم العربي الخطابي ضمن كتاب
 .م1166، 1ط

فن الطبخ في ألاندلس )الخوان في طيبات الطعام وألالوان  ، فضالة(م12/هـ7التجيبي، من أهل القرن )ابن رزين  -10
 . م1161، 1، تحقيق دمحم بن شقرون، مطبعة الرسالة، الرباط، ط(واملغرب في بداية عصر املرينيين
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، الكليات في الطب، إشراف دمحم عابد الجابري، (م1116 /هـ515 .، تأبو الوليد دمحم بن أحمد بن دمحم الحفيد)ابن رشد  -11
 .م2006، 2رات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طمنشو 

، كتاب ألاغذية، تقديم وترجمة وتحقيق إكسبراثيون (م1182/هـ557.، تأبو مروان عبد امللك ألايادي)ابن زهر  -12
ضمن  ةوالطبعة املنشور . م1112غارسيا، املجلس ألاعلى لألبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم العربي مدريد، 

ألاغذية وألادوية عند مؤلفي الغرب إلاسالمي، تقديم واختيار وتحقيق دمحم العربي الخطابي، دار الغرب : بكتا
 . م1110، 1إلاسالمي، بيروت، ط

كتاب التيسير في املداواة والتدبير، تحقيق وتعليق دمحم عبد هللا الروداني، مطبعة فضالة املحمدية،  ابن زهر، -12
 . م1111ملغربية، الرباط، مطبوعات أكاديمية اململكة ا

، كتاب ألانواء، ضمن كتاب رسالتان في ألانواء، تحقيق إبراهيم القادري (م161/هـ270.، تعريب القرطبي)ابن سعيد  -15
 .م2015، 1، ط28بوتشيش وسعيد بنحمادة، منشورات كلية آلاداب مكناس، سلسلة دراسات وأبحاث 

ـــ502.ت( الثقــــافي ابــــن عاصــــم -15 ـــ)م1012/ هــ ومعرفــــة أعيــــان الكواكــــب فــــي النجــــوم، تحقيــــق نــــوري واء وألازمنــــة ،كتــــاب ألانـ
 م1118حمودي القيس ي ودمحم نايف الدلي ي، دار الجيل، بيروت، 

، دراسة وتحقيق أحمد ختصارات من كتاب الفالحة، ا(م1251/هـ750 .، تأبو عثمان سعيد التجيبي)ابن ليون  -18
 .هـ 1522، 1مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط ،الطاهري 

، عمدة الطبيب في معرفة النبات، تحقيق وتقديم دمحم العربي الخطابي، (م1105/هـ6/511.، تإلاشبيلي)أبو الخير  -17
 .م1110مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية، الرباط، 

 هـ1357، 1أبو الخير إلاشبيلي، كتاب الفالحة، نشر التهامي الناصري الجعفري، فاس، ط -16
ألاغذية وألادوية عند مؤلفي : ، كتاب ألاغذية، منشور ضمن كتاب(م1261/ هـ712 .، تهيمدمحم بن إبرا)الرندي  -11

 .م1110، 1الغرب إلاسالمي، تقديم واختيار وتحقيق دمحم العربي الخطابي، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط
خلف املشهداني، الدار الدولية ، زهرة البستان ونزهة ألاذهان، تحقيق دمحم مولود )م11/ هـ5.ق أبو عبد هللا)الطغنري  -20

 .م2005لالستثمارات الثقافية، القاهرة، 
، حديقة ألازهار في ماهية العشب (م1811/ هـ1011.، تأبو القاسم بن دمحم بن إبراهيم الشهير بالوزير)الغساني  -21

 .م1110، 2والعقار، تحقيق دمحم العربي الخطابي، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط
لطبيخ في املغرب وألاندلس في عصر املوحدين، تحقيق أمبروزيو أويثي ميراندا، صحيفة معهد مجهول، كتاب ا -22

 .م1181/1182، 10و 1الدراسات إلاسالمية في مدريد، م
 

 :الهندسة والحيل -عاشرا

لكي والتراث البنيان، منشور بمجلة الفقه املاإلاعالن بأحكام ( م15/هـ6.دمحم بن إبراهيم اللخ ي التونس ي ق)ابن الرامي  .1
 .م1162، شتنبر 2، س5-2-2القضائي باملغرب، وزارة العدل، ع

، مطبعة إبيرقة، مدريد، اختصار الجبر واملقابلةكتاب  ،(م12/ هـ7.ق،بن عمر بن محموددمحم عبد هللا  وأب) بن بدرا .2
 .م1118

في صناعة التسفير، تحقيق  ، التيسير(م1220/ هـ821.أبو عمرو بكر بن إبراهيم إلاشبيلي، ت)ابن مجاهد اللخ ي  .2
 .م1180 -1151، مدريد 6و 7عبد هللا كنون، صحيفة معهد الدراسات إلاسالمية في مدريد، املجلدان 

النمينج، املنظمة ، القضاء باملرفق في املباني ونفي الضرر، تحقيق دمحم (م118/ هـ268.عيس ى بن موس ى، ت)التطيلي  .5
 .م1111إيسيسكو،  ،إلاسالمية للتربية و العلوم و الثقافة

حسين مؤنس، دار الشروق،  سكة، تحقيق، الدوحة املشتبكة في ضوابط دار ال(أبو الحسن علي بن يوسف)الحكيم  .5
 .م1167، 2ط

،ألاصداف املنفضة عن أحكام صنعة الدينار والفضة، تحقيق خالد بن رمضان (أبو العباس أحمد)حمدون الجزنائي  .8
 .م1167، 56- 57.يخية املغربية، ع وعبد الحكيم القفص ي، املجلة التار 

مـوس ى  أحكام التسعيـر، تقـديم وتحقـيـق، التيسيـر فـي (م1862/ هـ1015.أبو العباس أحمد بن سعيد، ت)املجيلدي  .7
 .م1170لقـبـال، الشركة الوطنيـة للنشر والتوزيـع، الجزائـر، 
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بات ما ليس منه بد ملن أراد الوقوف على حقيقة إث"كتاب ، (م1228/ هـ822 .ت ،العباس العزفي السبتي وأب)العزفي  .6
، 1، تحقيق دمحم الشريف، املجمع الثقافي، أبو ظبي، إلامارات العربية املتحدة، ط"الدينار والدرهم والصاع واملد
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