
1 

 

حات  
  صف 

خ  المغ رت   اري  من  ت 

ي     الغرب 
 

 )غرب إفريقية(
 ، اجلزائر ، املغرب ، موريتانيا تونس

 )مقتطف من رسالة الدكتوراة(
 أتليف

 ـه 1420



2 

 

 

 
 
 
 
 
 

 هذا الكتاب
 مقتطف من رسالة الدكتوراه

املقدمة من املؤلف إىل قسم التفسري من كلية أصول الدين 
 زهرجبامعة األ

 م 1999 –هـ  1420لعام 
 إبشراف

 فضيلة األستاذ الدكتور :  عبد الغفور حممود  مصطفى
 حتت عنوان

 ) التفسري واملفسرون يف غرب إفريقية(
 واليت انل هبا املؤلف

 درجة الدكتوراه مبرتبة الشرف األوىل
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 




 
 
 



4 

 

 


 
 
 



5 

 



 
 



6 

 

 

 
 



7 

 

 

 
 



8 

 

 

 
 



9 

 

 

 
 



10 

 

 

 
 



11 

 

 

 
 



12 

 

 

 
 



13 

 

 

 
 



14 

 

 

 
 

 



15 

 

جغرافية هذه البالد وحتديد أمكنتها

*** 
 

رض حلصر املنطقة املعنية هذا املبحث يعترب توضيحا وتفسريا لعنوان البحث بطريق غري مباشر ، وفيه أتع
ذي بدء أقول : وابدئابلدراسة واملعرب عنها بغرب إفريقية ، 



إفريقية وأصل تسميتها : املطلب األول :

1)شهور فيها كسر اهلمزة يف أوهلا والنسبة إليها إفريقيإفريقية : امل 2)وقيل: بفتحها( ، ومسيت إبفريقيس بن (
بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وهو الذي اختطها وذكروا  أبرهة ، وقيل : إفريقيس بن صيفي بن سبأ

ينة ، فبنيت ومساها أنه ملا غزا املغرب ، انتهى إىل موضع واسع رحيب ، كثري املاء ، فأمر أن تبىن هناك مد
إفريقية ، اشتق امسها من امسه ، مث نقل إليها الناس ، مث نسبت تلك الوالية أبسرها إىل هذه املدينة ، وقال 
ابن هليعة وغريه : إن أهل إفريقية من ولد فارق بن بيصر ، وكان فارق قد حاز لنفسه من األرض ، مابني 

3)برقة إىل إفريقية فباألفارقة مسيت إفريقية ، وقال القضاعي : مسيت بفارق بن بيصر ابن حام بن نوح ، (
4)وقال احلمريي : وقيل : مسيت إبفريق بن إبراهيم عليه السالم ، من زوجه قطورا  ) .



حتديد منطقة إفريقية جغرافيا : املطلب الثاين :

وقد قيل يف حتديدها جغرافيا أقوال :

ة أي : معظم ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب ، يعين والية املغرب األول : هي األرض الواقعة بني برقة وطنج
5)مجيعها ) .

6)الثاين : هي مابني برقة واتهرت وهو موافق للقول السابق حبذف املغرب ) .
7)الثالث : هي من طرابلس إىل جباية أي بعض ليبيا وتونس وبعض اجلزائر ).

                                                           

(1   . 1/326، األنساب 3/148، فتح املغيث 1/228انظر معجم البلدان (
(2  . 1/79انظر اللباب (
(3  .126انظر فتوح مصر وأخبارها ص(
(4  وحاشيته . 1/270انظر معجم البلدان (
(5  . 2/337، دائرة املعارف  1/79، اللباب  21انظر مسالك البكري (
(6  . 2/338انظر دائرة املعارف (
(7  .1/14رب ، قادة فتح املغ 2/338، دائرة املعارف  1/271انظر معجم البلدان (
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8)ة تونسالرابع : هي مابني طرابلس وقسنطينة يعين مجهوري ) .
9)اخلامس : مدينة القريوان ) .

فريقية وهي : إحدى القارات إالسادس : وهو املعين ببحثنا وهو التعريف العصري املشهور يف زماننا : قارة 
إحدى القارات الست يف العامل و الثالث يف العامل القدمي . وهي قارة آسيا ، وقارة إفريقية، وقارة أوراب ، 

دتني . اف األمريكتني وأسرتاليا ، بغض النظر عن القارتني املتجماحلديث . بعد اكتش

ر _ وهو حبر القلزم قدميا _ وحيد قارة إفريقية _ ويقال فيها إفريقيا ابملد _ من جهة الشرق البحر األمح
من الشمال البحر األبيض و واحمليط اهلندي ، ومن اجلنوب احمليط اهلندي ، ومن الغرب احمليط األطلسي ، 

فريقية ، بعد مصر وليبيا على ملتوسط ، وتقع إفريقية القدمية يف اجلزء الشمايل إىل الغرب من القارة اإلا
عد ماتقدم من تسمية الوالية االختالف املذكور آنفا يف حتديدها ، وكأن القارة كلها مسيت ابسم الوالية ب

ابسم املدينة .



 
اسة وجغرافيتها :حتديد األمكنة املعنية ابلدر  املطلب الثالث :



م وبث فيها العلم الشرعي من واملنطقة املعنية ابلدراسة هي املنطقة اإلسالمية ، اليت انتشر فيها اإلسال
املنحصرة حاليا يف تونس واجلزائر و البلدان الواقعة يف غرب القارة اإلفريقية ، وهي املنطقة الشمالية الغربية 

ن فصل االستعمار بني بلدان أمية معروفة اآلن هبذه األمساء ، بعد واملغرب وموريتانيا ، وكلها بالد إسال
 املسلمني حبدود ومهية كان هلا كبري األثر يف إضعاف قوهتم .

ملتوسط، ومن الغرب احمليط اوحيد املنطقة املعنية ابلدراسة من الشرق ليبيا ، ومن الشمال البحر األبيض 
ال .األطلسي ، ومن اجلنوب النيجر ومايل والسنغ

وهي تشتمل على : مساحة صحراوية واسعة ، تسمى الصحراء الغربية الكربى ، وهي متثل فيها أغلب 
املنطقة الوسطى واجلنوبية ، وأما املنطقة احليوية فتقع يف الشمال ويتخللها سلسلة جبال طويلة تسمى 

يوجد هبا بعض سلسلة جبال أطلس التل ، وسلسلة أخرى حنوها تسمى جبال أطلس الصحراء ، كما 
1)اهلضاب واألودية 0 ).

 


                                                           

(8  .27، معامل اتريخ املغرب  2/338انظر دائرة املعارف (
(9  .2/112، اتريخ علماء األندلس  1/271، فتوح البلدان 14انظر املؤنس (
(1 0  لعريب ، صورة األرض .ا، األطلس 153-130انظر جغرافية الوطن العريب والدول ذات الصلة به ص(
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 وصول اإلسالم إىل هذه البالد
*** 

1)هـ (95هـ _ 27الفتح اإلسالمي للمنطقة ) :  املطلب األول 1 ) :
  

ش الصحابة يف األمصار كان اإلسالم قد عم جزيرة العرب مث انتشرت جحافل جيو   ملا تويف رسول هللا 
هـ (  21هـ _ 16) بني  لدعوة اإلسالم  ويف أقل من ربع قرن أمتوا فتح كل من العراق فاحتني وانشرين

لمون الفتح النهائي ملصر هـ (  وما إن أمت املس20هـ ( ومصر ) سنة 15هـ _ 13ومجيع بالد الشام ) بني 
 23سنة ـ وطرابلس ه 22هـ حىت سارع عمرو بن العاص ففتح برقة سنة 21بعد معاهدة اإلسكندرية سنة 

سالم بني أهلها وللتوسع هـ وترك يف تلك النواحي جزءا من جيشه للحفاظ على البالد املفتوحة ونشر اإل
ذلك شأن عظيم يف  يف عمق الصحراء وكان ضمن هذه احلامية عقبة بن انفع الفهري الذي كان له بعد

لإلسالم فقوي عزمه  ناحيةاتريخ إفريقية واملغرب  وقد الحظ عمرو بن العاص حسن انقياد أهل تلك ال
مظفرة مما شجعه على التفكري  على التوغل يف إفريقية وأخذ يرسل السرااي فتغري على أطراف إفريقية ، وتعود

يف غزوها . 



 أصل الرببر واستيطاهنم املنطقة :
ىل املغرب كان الرببر بفلسطني ، وكان ملكهم جالوت ، فلما قتله داوود عليه السالم خرج الرببر متوجهني إ

 -ومها كوراتن من كور مصر الغربية مما يشرب من السماء واليناهلما النيل  -حىت انتهوا إىل لوبية ومراقية 
فتفرقوا هناك ، فتقدمت زانتة ومغيلة إىل املغرب وسكنوا اجلبال ، وتقدمت لواتة فسكنت أرض أنطابلس 

غوا السوس ، ونزلت هوارة مدينة لبدة ونزلت وهي برقة ، وتفرقت يف هذا املغرب وانتشروا فيه ، حىت بل
نفوسة إىل مدينة سربت وجال من كان هبا من الروم من أجل ذلك وأقام األفارقة . ويزعم الرببر أهنم من 
ولد بر بن قيس ، ورد ذلك عبد هللا بن صاحل فقال : ما جعل هللا لقيس ولداً يقال له بر ، وإمنا هم من 

ود عليه السالم ، وكانت منازهلم على أايدي الدهر فلسطني ، وهم أهل عمود اجلبارين الذين قاتلهم دا
1)فأتوا املغرب فتناسلوا به 2 ) .

                                                           

(1 1  7/8،151/45ة والنهاية ، البداي 257-4/253، اتريخ الطربي  42/53، 414-20/412انظر : هناية األرب (
ريخ ات، خالصة  160-1/79الزاهرة  ، النجوم 188-4/185،  2/128بن خلدون ، اتريخ ا 70-41، اتريخ الرقيق 

-1/530ندسية ، احللل الس 40-36، املؤنس  211-170صر ، فتوح م 100-1/36ا ، االستقص 63-54تونس 
-12، طبقات أيب العرب  39-1/9املغرب  ، البيان 143-1/138ملغرب العريب ، اتريخ ا 44-24، القريوان  538
  .108-94، شجرة النور  16

(1 2  . 2/128، العرب  91، مسالك ابن خردذابة  116انظر فتوح مصر(
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وكان يسكن غرب إفريقية أيضا الروم البيزنطيون ، وهم الفرجنة وكانوا قد استولوا على البالد وأذلوا أهلها 
1)واألفارقة ، وهم الذين وفدوا إليها من خمتلف البالد 3 ) .



تح برقة وزويلة :ف

ة وهي إنطابلس فصاحل سار عمرو بن العاص بعد فتح اإلسكندرية يف اخليل يريد املغرب ، حىت قدم برق
لى أن يبيعوا من أحبوا من أهلها بعد أن قاتلهم وحارهبم على ثالثة عشر ألف دينار يؤدوهنا إليه جزية ع

أبنائهم يف جزيتهم  وكتب هلم يف ذلك كتااب . 

أبناءكم وبناتكم فيما  و بن العاص على لواتة من الرببر يف شرطه عليهم أن عليكم أن تبيعواوكتب عمر 
عليكم من اجلزية .

اتية فليخطبها إىل أبيها أو وخالفه عمر بن عبد العزيز ملا ويل فكتب يف اللواتيات : أن من كانت عنده لو 
فلريددها إىل أهلها .

د يوىف به .  كان يقول على املنرب : ألهل أنطابلس عهوقد فتحت بعهد من عمرو بن العاص ، و 

ا إىل وايل مصر من غري أن ومل يكن يدخل برقة يومئذ جايب خراج إمنا كانوا يبعثون اجلزية إذا جاء وقته
أيتيهم حاث أو مستحث ، فكانوا أخصب قوم ابملغرب .

لمسلمني . لرقة وزويلة ووجه عمرو بن العاص عقبة بن انفع حىت بلغ زويلة ، وصار مابني ب 

زويلة ، وأن من بني زويلة  وكتب إىل عمر بن اخلطاب يعلمه أنه قد وىل عقبة بن انفع الفهرى املغرب فبلغ
على  وأنه قد وضع وبرقة سلم كلهم حسنة طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة، وأقر معاهدهم ابجلزية ،

وا الصدقة من األغنياء ويردوها أمر عماله مجيعا أن أيخذأهل زويلة ومن بينه وبينها مارأى أهنم يطيقونه ، و 
لمني العشر ونصف العشر يف الفقراء وأيخذوا اجلزية من الذمة فتحمل إليه مبصر وأن يؤخذ من أرض املس

ومن أهل الصلح صلحهم .

 
 فتح طرابلس :

لشرف من شرقيها مث غزا عمرو بن العاص طرابلس يف سنة ثالث وعشرين ، فنزل على القبة اليت على ا
فحاصرها شهرا اليقدر على شيء ، فخرج رجل من بين مدجل ذات يوم من عسكر عمرو متصيدا يف 
سبعة نفر ، فمضوا غريب املدينة حىت أمعنوا عن العسكر ، مث رجعوا فأصاهبم احلر فأخذوا على ضفة البحر 

سور ، وكانت سفن الروم شارعة يف  وكان البحر الصقا بسور املدينة ، ومل يكن فيما بني املدينة والبحر

                                                           

(1 3 مع ، اجملت 002-189، احلياة االجتماعية  160،  58-84يان ، حسن الب 94-85انظر املغرب اإلسالمي (
 . 140-2/133، املغرب الكبري  36التونسي 
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مرساها إىل بيوهتم فنظر املدجلي وأصحابه فإذا البحر قد غاض من انحية املدينة ووجدوا مسلكا إليها من 
املوضع الذي غاض منه البحر فدخلوا منه حىت أتوا من انحية الكنيسة فلم يكن للروم مفزع إال سفنهم 

ينة ، فأقبل جبيشه حىت دخل عليهم فلم تفلت الروم إال مبا وأبصر عمرو وأصحابه السلة يف جوف املد
خف هلم من مراكبهم ، وغنم عمرو ماكان يف املدينة، وكان من بسربت متحصنني وامسها نبارة، وسربت 
السوق القدمي وإمنا نقله إىل نبارة عبدالرمحن بن حبيب سنة إحدى وثالثني، فلما بلغهم حماصرة عمرو 

م مل يصنع فيهم شيئا وال طاقة له هبم أمنوا فلما ظفر عمرو بن العاص مبدينة أطرابلس مدينة أطرابلس وأهن
جرد خيال كثيفة من ليلته ، وأمرهم بسرعة السري ، فصبحت خيله مدينة سربت وقد غفلوا وقد فتحوا 

1)أبواهبم لتسرح ماشيتهم ، فدخلوها فلم ينج منهم أحد واحتوى عمرو على مافيها ورجعوا إىل عمرو 4 ) .
حدثين مشيختنا أن  وكان فتح أطرابلس بعد قتال وافتتحها عمرو بن العاص عنوة وقال الليث بن سعد

ار من جتارها فباعه أطرابلس فتحت بعهد من عمرو بن  العاص ، وأصاب عمرو  هبا أمحاال كثرية مع جت
يس بينها وبني إفريقية إال ولوقسم مثنه بني املسلمني ، وكتب إىل عمر ابن اخلطاب أان قد بلغنا أطرابلس 

يديه فعل ، فكتب إليه ينهاه  تسعة أايم ، فإن رأى أمري املؤمنني أن أيذن لنا يف غزوها ويفتحها هللا على
ابقيت ، وقال مرة املعافري : عنها ويقول : ماهي إبفريقية ولكنها مفرقة غادرة مغدورهبا ، اليغزوها أحد م

امقلت عيين املاء . قية املفرقة ثالث مرات الأوجه إليها أحدا ممسعت عمر بن اخلطاب يقول : إفري

وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إىل ملك الروم شيئاً فكانوا يغدرون به كثرياً ، وكان ملك األندلس صاحلهم 
1)مث غدر هبم وكان خربهم قد بلغ عمر 5 ).

م عن مركز اخلالفة ، دهتم لبعدهوكذلك فإن عمر كان خيشى أن ينفرد ابملسلمني عدوهم ، مع صعوبة جن 
وىل على مصر عبدهللا ف،  فلم جيد عمرو بدا من العودة إىل مصر ، وبقي األمر كذلك إىل زمن عثمان 

بن سعد بن أيب سرح .

 
 

 فتح إفريقية :
فلما عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر ، وأّمر عبد هللا بن سعد بن أيب سرح، كان يبعث املسلمني 

اخليل ، كما كانوا يفعلون أايم عمرو فيصيبون من أطراف إفريقية ، ويغنمون فكتب يف ذلك عبد  يف جرائد
هللا بن سعد إىل عثمان ، وأخربه بقرهبم من حرز املسلمني ، ويستأذنه يف غزوها فندب عثمان الناس لغزوها 

بن زيد العدوي الذي  بعد املشورة منه يف ذلك ، فلما اجتمع الناس _ ومل خيالف يف غزوها إال سعيد

                                                           

(1 4  . 117-116فتوح مصر وأخبارها ص(
(1 5  . 1/73، االستقصا16،13يب العرب أ، طبقات  226-225، فتوح البلدان  117انظر فتوح مصر وأخبارها ص(
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1)استمسك برأي عمر _ 6 أمر عليهم عثمان احلارث بن احلكم إىل أن يقدموا على عبد هللا بن سعد مصر (
فيكون إليه األمر فخرج عبد هللا بن سعد إليها، وكان مستقر سلطان إفريقية يومئذ مبدينة يقال هلا قرطاجنة 

لفه ، فخلع هرقل ، وضرب الداننري على وجهه، ، وكان عليها ملك يقال له جرجريكان هرقل قد استخ
وكان سلطانه مابني أطرابلس إىل طنجة ، قال : فلقيه جرجري فقاتله فقتله هللا وكان الذي ويل قتله عبدهللا 
بن الزبري ، وهرب جيش جرجري فبث عبد هللا بن سعد السرااي وفرقها فأصابوا غنائم كثرية ، فلما رأى ذلك 

معوا فطلبوا إىل عبدهللا بن سعد أن أيخذ منه ثالمثائة قنطار من ذهب على أن يكف عظماء إفريقية اجت
عنهم وخيرج من بالدهم ، فقبل ذلك ورجع إىل مصر ، ومل يول عليهم أحدا ، ومل يتخذ هبا قريواان ، 
فأصاب الفارس يومئذ ثالثة آالف دينار والراجل ألف دينار وكان جيش عبد هللا بن سعد ذلك عشرين 

ألفا . 

وكان مع عبدهللا بن سعد يف تلك الغزوة أيضا : عبدهللا بن عباس ، وعبد هللا بن جعفر بن أيب طالب ، 
واحلسن واحلسني ابنا علي بن أيب طالب ، وعبد هللا بن عمر ابن اخلطاب ، وعبدهللا بن عمرو بن العاص 

املزين ، وغريهم ، وانضم هلم عقبة ومن ، وعبد هللا بن أنيس ، وعمرو بن عوف املزين ، وبالل بن احلارث 
معه بربقة، وذلك سنة سبع وعشرين ، وهي الغزوة املعروفة بغزوة العبادلة لكثرة من اشرتك فيها ممن امسه 
عبدهللا من الصحابة ، ومل يكن هناك بد من القتال ألن جرجري قد رفض اإلسالم واجلزية ورغم ضخامة 

( فقد انتهت املعارك العديدة اليت دارت بني الطرفني على مشارف ألفا  120و  100جيش العدو ) بني 
مدينة سبيطلة ابنتصار املسلمني، وقتل جرجري وكبار قادته وكثري من جيشه وغنم املسلمون أمواال 

1)عظيمة 7 ) .
ن، ويكفي أهنا أذلت الروم والميكن التقليل من شأن هذه الغزوة بسبب عدم بناء مدينة يستقر هبا املسلمو 

لبالد _ ولو جزئيا _ اإبفريقية ، حبيث مل يتمكنوا من اسرتجاع قوهتم بعد ذلك، كما أهنا عرفت أهل 
رببر وعرفوا طبائعهم ابإلسالم حىت اعتنقه بعضهم ، ومن انحية أخرى فقد وقف املسلمون على حالة ال

وعاداهتم عن قرب ، كما أن املنطقة املفتوحة اليستهان حبجمها . 



ـ خرج املسلمون بقيادة عبدهللا بن سعد أيضا حني نقض أهل إفريقية العهد ، فجاهدوهم ه33ويف سنة 
1)حىت دخل بعضهم يف اإلسالم ، ورضي الباقون ابجلزية 8 ) .

                                                           

(1 6  .1/14، الرايض  13،12انظر طبقات أيب العرب (
(1 7  . 4/185، اتريخ ابن خلدون  1/28، البيان املغرب  272،  فتوح البلدان  126-124انظر فتوح مصر ص(
(1 8  . 1/61، قادة فتح املغرب  2/115، اتريخ اإلسالم  1/80، النجوم الزاهرة  1/14انظر البيان املغرب (
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يشه عامئذ عبدامللك جهـ فخرج إىل املغرب معاوية بن حديج التجييب ، وكان معه يف  34مث كانت سنة 
م عظيمة .بن مروان ، فافتتح قصورا وغنم غنائ

األنصار بشر كثري فنفلنا وعن سليمان بن يسار قال : غزوان إفريقية مع ابن حديج ومعنا من املهاجرين و 
اري . ابن حديج النصف بعد اخلمس ، فلم أر أحدا أنكر ذلك، إال جبلة بن عمرو األنص

به، وبعث عبدامللك بن انفانتهى معاوية بن حديج إىل قونية مث مضى إىل جبل يقال له القرن ، فعسكر جب
ئا فانصرف راجعا فلم يسر مروان إىل مدينة يقال هلا جلوالء يف ألف رجل ، فحاصرها أايما، فلم يصنع شي

مجاعة من الناس لذلك  إال يسريا حىت رأى يف ساقة الناس غبارا شديدا ، فظن أن العدو قد طلبهم فكر
طها فدخلها املسلمون مدينة جلوالء قد وقع حائوبقي من بقي على مصافهم وتسرع سرعان الناس ، فإذا 

يمة ، فكتب يف ذلك إىل ، وغنموا مافيها وانصرف عبدامللك إىل معاوية بن حديج فاختلف الناس يف الغن
ل رجل منهم لنفسه معاوية بن أيب سفيان فكتب إن العسكر ردء للسرية، فقسم ذلك بينهم ، فأصاب ك

ولصاحبه بسهم .مائيت دينار ، وضرب للفرس بسهمني 

ويقال : بل غزاها معاوية بن حديج بنفسه ، فحاصرها فلم يقدر عليهم ، فانصرف آيسا منها وقد جرح 
عامة أصحابه ، وقتل منهم ففتحها هللا بعد انصرافه بغري خيل وال رجال فرجع إليها ومن معه وفيها السيب 

1)، ومل يردهم أحد ، فغنموا وانصرف منها راجعا إىل مصر 9 ) .
هـ ،  41سنة  مث اشتغل املسلمون يف املشرق مبا أمههم عن شأن املغرب ، حىت اعتدل األمر ملعاوية 

هـ غزاها عقبة ابن انفع ويبدو أن هاتني الغزوتني مل تتوغال  42فأرسل إليها معاوية بن حديج ، ويف سنة 
هـ ،  45معاوية بن حديج سنة داخل أرض إفريقية ، أما الغزوة املوالية فكانت ذات شأن ، وقد قادها 

وكانت ردا على احملاولة اليت قامت هبا الدولة البيزنطية إلعادة إفريقية إىل نفوذها ، فهزم معاوية جيوش 
البيزنطيني ، وأعاد فتح إفريقية مدينة مدينة حىت وصل جبل القرن فعسكر هناك وبىن مساكن للجيوش ، 

2)واختذ ذلك املوقع قريواان 0 ايه إىل البالد، ففتح سوسة وجلوالء واجلم وبنزرت ، وال شك أنه وجه منه سرا(
هـ من غزو صقلية ألول مرة يف التاريخ اإلسالمي،  45قد سيطر على مجيع تلك اجلهات ألنه متكن سنة 

هـ بقيادة رويفع بن اثبت األنصاري ، وقد آتت هذه  45كما أغزى جيشه جزيرة جربة ، ففتحت سنة 

                                                           

(1 9 ،  4/185خلدون  ، اتريخ ابن 1/93،30، الرايض  15، طبقات أبو العرب  131انظر فتوح مصر وأخبارها ص(
 .1/167عريب اتريخ املغرب ال

(2 0  القيس : مرئابفتح القاف والراء : لفظ فارسي معرب وقد تكلمت به العرب قدميا قال (
وغارة ذات قريوان        كأن أسراهبا الرعال

 3/6139ع مراصد االطال ،4/420وهي اسم للقافلة وللجيش وحمط أثقاله وموضع اجتماع الناس . انظر معجم البلدان 
. 1/8 ، املعامل 36، معامل اتريخ املغرب  1/103، قادة فتح املغرب  1/259حللل السندسية ، ا
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هر اإلسالم يف الرببر ، ومتكن اجليش اإلسالمي من التوغل يف أراضيهم ، وكسر الغزوة أكلها حيث ظ
2)شوكتهم 1 ) .

فغزا معاوية بن حديج إفريقية ثالث غزوات ، أما األوىل فسنة أربع وثالثني ، قبل قتل عثمان وهي غزوة 
2)اليعرفها كثري من الناس ، والثانية سنة أربعني ، والثالثة سنة مخس وأربعني 2 ) .

وملا قتل عثمان وويل أمر مصر حممد بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة مل يوجه إليها أحداً ، فلما ويل معاوية 
2)بن أيب سفيان وىل معاوية بن حديج السكوىن مصر ، وهو الذي بعث عقبة بن انفع لغزوها 3 ) .

مسي املرادي ، فأقبل  فخرج عقبة بن انفع الفهري سنة ست وأربعني ، ومعه بسر بن أرطأة ، وشريك ابن
حىت نزل مبغمداش من سرت _ وكان توجه بسر إليها سنة ست وعشرين _ فأدركه الشتاء ، وكان مضعفا 
وبلغه أن أهل ودان قد نقضوا عهدهم ، ومنعوا ماكان بسر بن أيب أرطأة فرض عليهم _ وكان عمرو بن 

فافتتحها _ فخلف عقبة بن انفع العاص قد بعث إليها بسرا قبل ذلك ، وهو حماصر ألهل أطرابلس 
جيشه هنالك، واستخلف عليهم عمر بن علي القرشي ، وزهري بن قيس البلوي ، مث سار بنفسه ومبن 
خلف معه أربعمائة فارس ، وأربعمائة بعري ، ومثامنائة قربة ، حىت قدم ودان فافتتحها ، وأخذ ملكهم فجدع 

ل عقبة : فعلت هذا بك أداب لك إذا مسست أذنك ذكرته أذنه فقال :مل فعلت هذا يب وقد عاهدتين ؛ فقا
فلم حتارب العرب ، واستخرج منهم ماكان بسر فرضه عليهم ثالمثائة وستني رأسا ، مث سأهلم عقبة : هل 
من ورائكم أحد ؟ فقيل له جرمه وهي مدينة فزان العظمى فسار إليها مثاين ليال من ودان ، فلما دان منها 

إلسالم ، فأجابوا . فنزل منها على ستة أميال، وخرج ملكهم يريد عقبة ، وأرسل عقبة أرسل فدعاهم إىل ا
خيال ، فحالت بني ملكهم وبني موكبه ، فأمشوه راجال حىت أتى عقبة ، وقد لغب وكان انعما فجعل 

لعرب يبصق الدم فقال له :مل فعلت هذا يب وقد أتيتك طائعا ؟ فقال عقبة أداب لك إذا ذكرته مل حتارب ا
، وفرض عليه ثالمثائة عبد وستني عبدا ، ووجه عقبة الرحل من يومه إىل املشرق ، مث مضى على جهته 
من فوره ذلك إىل قصور فزان فافتتحها قصرا قصرا ، حىت انتهى إىل أقصاها ، فسأهلم هل من ورائكم أحد 

ظهر جبل ، وهو قصبة كوار ؟ قالوا نعم : أهل خاوار وهو قصر عظيم على رأس املفازة يف وعورة على 
فسار إليهم مخسة عشر ليلة ، فلما انتهى حتصنوا فحاصرهم شهرا، فلم يستطع هلم شيئا فمضى أمامه على 

؟ كورا فافتتحها ، حىت انتهى إىل أقصاها وفيه ملكها فأخذه فقطع أصبعه ، فقال :مل فعلت هذا يب  قصور

                                                           

(2 1 ، 1/45، املعامل  1/79 ، قادة فتح املغرب1/130، النجوم الزاهرة 1/28الرايض  1/17،10انظر البيان املغرب (
 . 76حسن البيان 

(2 2 وأما سنة مخسني ففيها  رته كما يف غريه من املراجعوفيه سنة مخسني والصواب ما ذك 132فتوح مصر وأخبارها ص(
 . 3/411أتسست القريوان على يد عقبة كما سيأيت وانظر اإلصابة 

(2 3  . 228فتوح البلدان (
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العرب ، وفرض عليه ثالمثائة عبد وستني عبدا ،  قال : أداب لك إذا أنت نظرت إىل اصبعك مل حتارب
فسأهلم : هل من ورائكم أحد ؟ فقال الدليل : ليس عندي بذلك معرفة والداللة ، فانصرف عقبة راجعا 
. فمر بقصر خاوار ، فلم يعرض له ومل ينزل هبم ، وسار ثالثة أايم ، فأمنوا وفتحوا مدينتهم ، وأقام عقبة 

رس ، ومل يكن به ماء فأصاهبم عطش شديد أشفى منه عقبة وأصحابه على املوت ، مباء امسه اليوم ماء ف
فصلى عقبة ركعتني ودعا هللا، وجعل فرس عقبة يبحث بيديه يف األرض ، حىت كشف عن صفاة فانفجر 
منها ماء، فجعل الفرس ميص ذلك املاء ، فأبصره عقبة فنادى يف الناس أن احتفروا فاحتفروا سبعني حسيا 

شربوا واستقوا فسمي لذلك ماء فرس ، مث رجع عقبة إىل خاوار من غري طريقه اليت كان أقبل منها فلم ، ف
يشعروا به ، حىت طرقهم ليال قد متهدوا يف أسراهبم ، فاستباح مايف املدينة من ذرايهتم وأمواهلم وقتل مقاتلتهم 

 قدم على عسكره بعد مخسة أشهر مث ارحتل ، حىت…  ، مث انصرف راجعا ، فسار حىت نزل مبوضع زويلة
مزاتة … ، وقد مجعت خيوهلم وظهرهم ، فسار متوجها إىل املغرب، وجانب الطريق األعظم وأخذ إىل

سار إىل … ،   مث بعث خيال إىل غدامس فافتتحت غدامس فلما انصرف…إىل  فافتتح كل قصر هبا
جب ابلقريوان الذي كان معاوية بن حديج قفصة فافتتحها وافتتح قصطيليه مث انصرف إىل القريوان فلم يع

كثري القطف أتوي إليه   بناه قبله فركب والناس معه ، حىت أتى موضع القريوان اليوم وكان واداي كثري الشجر
الوحوش والسباع واهلوام ، مث اندى ايأهل الوادي ارحتلوا رمحكم هللا فإان انزلون اندى بذلك ثالثة أايم فلم 

لوحوش والاهلوام إال خرج ، وأمر الناس ابلتنقية واخلطط ونقل الناس من املوضع الذي يبق من السباع وال ا
كان معاوية بن حديج نزله ، إىل مكان القريوان اليوم وركز رحمه وقال هذا قريوانكم .

وقال زايد بن العجالن : إن أهل إفريقية أقاموا بعد ذلك أربعني سنة ولو التمست حية أو عقرب أبلف 
2)ماوجدت دينار 4 ) .

ع املتمرس بشؤون هـ حيث بدأت إفريقية اإلسالمية عهدا جديدا مع عقبة بن انف 50وكان ذلك سنة 
م أن السبيل الوحيد للمحافظة إفريقية منذ حداثة سنه فقد الحظ كثرة ارتداد الرببر ، ونقضهم العهود ، وعل

 ومنها تنطلق جيوشهم ط رحال املسلمنيعلى إفريقية ونشر اإلسالم بني أهلها هو إنشاء مدينة تكون حم
ر اإلسالم بني الرببر وشرد ، فأسس مدينة القريوان وبىن جامعها وافتتح كثريا من البلدان ، وعمل على نش

من بقي على الكفر .

وقال ألصحابه حني أراد أتسيسها : إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إىل اإلسالم فإذا خرج منها رجع 
به منهم لدين هللا إىل الكفر ، فأرى لكم ايمعشر املسلمني أن تتخذوا هبا مدينة تكون عزا من كان أجا

2)لإلسالم إىل آخر الدهر 5 ).

                                                           

(2 4  . 133-132فتوح مصر وأخبارها ص(
(2 5  . 76، حسن البيان  1/10، الرايض  1/19انظر البيان املغرب (
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اختطها مث بىن وبىن الناس معه الدور  الفهريوقال موسى بن علي : أول من بىن القريوان عقبة بن انفع 
2)واملساكن ، وبىن املسجد اجلامع هبا 6 ).

متصري القريوان فكر يف موضع املسجد منه فأري يف منامه كأن رجاًل أذن يف املوضع الذي  وملا أراد عقبة
2)جعل فيه مئذنته ، فلما أصبح بىن املنرب يف موقف الرجل مث بىن املسجد 7 ).

مث عزل معاوية بن أيب سفيان معاوية بن حديج ووىل مصر واملغرب مسلمة بن خملد األنصاري ، وهو أول 
فوىل املغرب أاب املهاجر مواله وأوصاه حني واله أن يعزل عقبة أحسن العزل ، فخالفه أبو  من مجعت له ،

املهاجر فأساء عزله وسجنه وأوقره حديدا حىت أاته الكتاب من اخلليفة بتخلية سبيله وإشخاصه إليه ، 
ملهاجر دينار بن أم فخرج عقبة حىت أتى قصر املاء ، فصلى مث دعا وقال اللهم المتتين حىت متكين من أيب ا

دينار، فبلغ ذلك أاب املهاجر فلم يزل خائفا منذ بلغته دعوته فلما قدم عقبة مصر ركب إليه مسلمة بن 
خملد فأقسم ابهلل لقد خالفه ماصنع أبو املهاجر ولقد أوصيته بك خاصة ، وقد كان قيل ملسلمة لو أقررت 

هاجر صرب علينا يف غري والية والكبري نيل فأحببنا أن عقبة فإن له جزالة وفضال ، فقال مسلمة : إن أاب امل
املهاجر إفريقية كره أن ينزل يف املوضع الذي اختطه عقبة بن انفع ، ومضى حىت  نكافئه ، فلما قدم أبو

خلفه مبيلني فابتىن مدينة تيكروان ونزل ، وكان الناس قبل أيب املهاجر يغزون إفريقية، مث يقفلون منها إىل 
وأول ما أقام هبا حني غزاها أبو املهاجر موىل األنصار أقام هبا الشتاء والصيف واختذها منزال  الفسطاط ،

وكان مسلمة بن خملد الذي عقد له على اجليش الذين خرجوا معه إليها ، فلم يزالوا هبا حىت قتل ابن الزبري، 
2)فخرجوا منها 8 ).

يلة الرببري فانقادوا قادهتم وعلى رأسهم كس وكانت أليب املهاجر مع الرببر سياسة حسنة ، فقد أتلف
طالت مدة إقامة أيب املهاجر و لإلسالم وازدادت رقعة البالد املفتوحة حىت بلغت تلمسان من بالد اجلزائر ، 

ومن معه من الصحابة والتابعني . 

ودانت يل  مث قدم عقبة على معاوية بن أيب سفيان فقال له فتحت البالد وبنيت املنازل ومسجد اجلماعة
مث أرسلت عبد األنصار فأساء عزيل فاعتذر إليه معاوية ، وقال : قد عرفت مكان مسلمة بن خملد من 
اإلمام املظلوم وتقدميه إايه وقيامه بدمه وبذل مهجته ، وقد رددتك على عملك ، ويقال : إن معاوية ليس 

                                                           

(2 6  . 230فتوح البلدان (
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أبيه ، فرده واليا على إفريقية وذلك  هو الذي رد عقبة بن انفع ولكنه قدم على يزيد بن معاوية بعد موت
2)أصح ألن معاوية تويف سنة ستني 9 ).
هـ أبمر من يزيد بن معاوية ، فأعاد عمارة املدينة ودعا هلا ومن معه  62فعاد عقبة اثنية إىل القريوان سنة 

مألها من الصحابة ، وقد بلغوا مخسة وعشرين صحابيا ، وكان مما قال يف دعائه وهم يؤمنون : اللهم ا
علما وفقها وأعمرها ابملطيعني والعابدين ، واجعلها عزا لدينك وذال ملن كفر بك ، وأعز هبا اإلسالم 

3)وامنعها من جبابرة األرض 0 ) .
وخرج عقبة للغزو بعد ماأوثق أاب املهاجر يف واثق شديد وأساء عزله ، فغزا به معه إىل السوس وهو يف 

ل هلم : أنبيه ، فجول يف بالدهم اليعرض له أحد ، واليقاتله حديد وأصل السوس بطن من الرببر يقا
فانصرف إىل إفريقية ، ففتح مجيع بالد املغربني األوسط واألقصى ، أي مايعرف اآلن ابجلزائر واملغرب ، 
حىت وصل إىل البحر احمليط، فأدخل فيه قوائم فرسه، وقال كلمته املشهورة : اللهم اشهد أين قد بلغت 

وال هذا البحر ملضيت يف البالد أقاتل من كفر بك حىت اليعبد أحد دونك ، مث كر راجعا وفتح اجملهود ول
يف طريقه بعض بالد السودان ، فلما اقرتب من مدينة هتودة صرف أصحابه إىل منازهلم ثقة مبا دوخ من 

الناس عن عقبة وكان  البالد ، فعرض له كسيلة بن ملزم يف مجع كثري من الروم والرببر وقد كان بلغه افرتاق
قد دار بني عقبة وكسيلة مواقف جعلت كسيلة يضمر حقدا شديدا على عقبة ألنه أذله يف تلك املواقف 

3)ومل يسمع نصيحة أيب املهاجر يف أتلفه وإعزازه 1 ، فاقتتلوا قتاال شديدا فقتل عقبة ومن كان معه، وقتل (
معه حىت نزلوا املوضع الذي كان عقبة اختطه فأقام  أبو املهاجر وهو موثق يف احلديد ، مث سار كسيلة ومن

به وقهر من قرب من ابب قابس ومايليه ، وجعل يبعث أصحابه يف كل وجه ويقال : بل خرج عقبة بن 
انفع إيل السوس واستخلف على القريوان عمر بن علي القرشي وزهري بن قبس البلوي وكانت إفريقية يومئذ 

السوس وخالفه رجل من العجم يف ثالثني ألفا إىل عمر بن علي وزهري بن تدعى مزاق ، فتقدم عقبة إيل 
قيس ومها يف ستة االف ، فهزمه هللا وخرج ابن الكاهنة الرببري على أثر عقبة كلما رحل عقبة من منهل 
دفنه ابن الكاهنة فلم يزل كذلك حىت انتهى عقبة إىل السوس ، وال يشعر مبا صنع الرببري ، فلما انتهى 

بة إىل البحر أقحم فرسه فيه حىت بلغ حنره ، مث قال : اللهم إين أشهدك أن الجماز ولو وجدت جمازا عق
جلزت وانصرف راجعا واملياه قد غورت وتعاونت عليه الرببر ، فلم يزل يقاتل وأبو املهاجر معه يف احلديد 

                                                           

(2 9  .134فتوح مصر وأخبارها ص (
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ألقى هللا يف حديدي ، فقتل عقبة  فلما استحر األمر أمر عقبة بفتح احلديد عنه ، فأىب أبو املهاجر فقال :
3)وأبو املهاجر ومن معهما 2 ).

وكان هلذه احلادثة أثر عميق يف نفوس املسلمني .  

رق، فأقام بربقة إىل أن جاءه وأما زهري بن قيس البلوي خليفة عقبة على القريوان فقد اضطر للسري حنو املش
سيلة الذي اضطربت كوان واستنقذها من يد  هـ، فسار إىل القري 69املدد من عبدامللك بن مروان سنة 

ساء إىل املسلمني يف الفرتة اليت صفوفه ألن املسلمني الرببر قد تنازعوا معه ومل تذكر املصادر أن كسيلة قد أ
حكم فيها القريوان ، وقد دامت مدة مخس سنوات . 

بربقة ، أيمره بغزو إفريقية  ومئذويقال إن عبد العزيز بن مروان ملا ويل مصر كتب إىل زهري بن قيس وزهري ي
اله ، وخرج إليه فاقتتال فقتل  فخرج يف مجع كثري فلما دان من قونية وهبا عسكر كسيلة بن ملزم عبأ زهري لقت

كسيلة ومن معه مث انصرف زهري قافال إىل برقة . 

أهل إفريقية إىل  ويف هذه املوقعة قتل كسيلة ومن معه من الروم وملوك الرببر وأشرافهم وفرساهنم وخلد
الطاعة ومتهدت البالد لزهري بن قيس البلوي فخاف على نفسه الفتنة ، ملا رأى من عظمة امللك وكان من 
رؤساء العابدين وكبار الزاهدين ، وقرر الرحيل إىل املشرق بينما أقام معظم أصحابه ابلقريوان ، لكنه 

على برقة ، وكانت املصيبة بزهري وأصحابه رضي استشهد يف قلة من أصحابه على يد الروم الذين أغاروا 
هللا عنهم مثل املصيبة بعقبة بن انفع وأصحابه رضي هللا عنهم أمجعني ، ومبوت زهري اختلت األمور يف 

3)إفريقية من جديد إال أن الوضع ابملشرق مل يكن يسمح إبرسال من يعيد األمور إىل نصاهبا 3 ).
سنة ثالث وسبعني ، وذلك  املغرب أمره عليها عبدامللك بن مروان يفمث قدم حسان بن النعمان واليا على 

ن كان خرج من إفريقية بعد أربع سنوات ، فمضى يف جيش كبري ، حيت نزل أطرابلس ، واجتمع إليه هبا م
لى مقدمته حممد بن أيب وأطرابلس ، وانضم إليه كثري من أهل مصر وممن أسلم من بربر إفريقية، فوجه ع

م كثرية، وخرج إىل مدينة الل بن ثروان اللوايت ، وزهري بن قيس ، ففتح البالد ، وأصاب غنائبكرية، وه
مل تلك املنطقة ، قرطاجنة، ففتحها واضطر إىل هدمها ألن أهلها غدروا به ، وفرض سيطرته على كا

وأثخن يف الروم والرببر ابلقتل . 

حيد الذي بقي يهدد الكيان اإلسالمي يف إفريقية مث توجه حسان حملاربة الكاهنة ، ألهنا هي اخلطر الو 
واملغرب ، وقد قال له الرببر املسلمون : إن قتلتها دان لك املغرب كله ومل يبق لك مضاد وال معاند ، فغزا 
الكاهنة وهي إذ ذاك ملكة الرببر، وقد غلبت على جل إفريقية فلقيها على هنر يسمى هنر البالء ، فاقتتلوا 

هزمته ، وقتلت من أصحابه وأسرت منهم مثانني رجال ، وأفلت حسان ونفذ من مكانه إىل قتاال شديدا ف

                                                           

(3 2  . 351-134، فتوح مصر ص 1/82،االستقصا 1/39انظر الرايض (
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أنطابلس فنزل قصورا من حيز برقة فسميت قصور حسان ، واستخلف على إفريقية أاب صاحل ، وقامت 
ة الكاهنة بتخريب إفريقية ظنا منها أن ذلك هو غاية مطلب املسلمني من إفريقية ، وقد أاثر عملها نقم

3)كثري من سكان تلك املدن فاستجاروا ابملسلمني 4 ).
وكانت أنطابلس ولوبيا ومراقية إىل حد أجدابية من عمل حسان ، فأحسنت الكاهنة أسارى من أسرته 
من أصحابه إىل أن سار إليها حسان ومن معه يف جيش مل يدخل إفريقية مثله قط ، فلقي الكاهنة يف 

سميت بئر الكاهنة . وطلب الباقون األمان ، فاشرط عليهم حسان أصل جبل فقتلت وعامة من معها، ف
أن يعطوه من قبائلهم اثين عشر ألفا جياهدون مع العرب ، فأجابوه ؛ وأسلموا على يديه ، وبذلك انكسرت 

3)شوكة الروم والرببر إبفريقية هنائيا 5 ).
الدواوين، واجته إىل انحية مث انصرف حسان فنزل موضع قريوان إفريقية ، وبىن مسجد مجاعتها ودون 

قرطاجنة ، فبىن مدينة تونس ، وأنشأ هبا دارا لصناعة السفن ، وحفر إليها البحر فأصبحت ميناء هاما ، 
وبىن جامع الزيتونة ، ووضع اخلراج على عجم إفريقية ، وعلى من أقام معهم على النصرانية من الرببر ، 

وأقام حسان مبوضعه حىت استقامت له البالد ، مث توجه إىل عبد  وعامتهم من الربانس إال قليالً من البرت ،
امللك بغنائمه يف مجادى اآلخرة سنة ست وسبعني ، ووىل على الصدقات حنشا الصنعاين ، وبذلك 
متهدت إفريقية وأصبحت دار إسالم وحسنت طاعة أهلها ، وأقام هبا حسان اليغزو أحدا والينازعه أحد 

كافر خاضع مستكني ، ووجه حسان عناية كاملة لنشر الدين   سلم مطيع ، أوألن مجيع من هبا إما م
اإلسالمي واللغة العربية ، فدخل الرببر يف دين هللا أفواجا ، خاصة وأن حساان كان إىل جانب ذلك يقسم 

اإلسالم لدى أهل إفريقية وإعادة تعمري ماخربته  مبادئالفيء واألرض بينهم واستمر حسان يف تركيز 
هـ  ، وميكن أن نعترب أن فتح إفريقية قد مت هنائيا يف هذه املرحلة ، 85اهنة حىت رجع إىل املشرق سنة الك

لوال وجود بعض البؤر اليت مل تفتح وبقيت تشكل خطرا على اإلسالم مثل قلعة زغوان الواقعة بني القريوان 
3)وتونس، وبعض املدن الواقعة يف أطراف إفريقية 6 ).

قة أمر على خراجها إبراهيم بن النصراين ، مث مضى فمر بعبد العزيز بن مروان وهو مبصر وملا مر حسان برب 
، مث نفذ إىل عبد امللك فسر عبد امللك مبا أورد عليه حسان من فتوحه وغنائمه ، ويقال بل أخذ منه 

االً ، فكان ، وكان قد قدم معه من وصائف الرببر بشيء مل ير مثله مجسيبالل ما كان معه من ك  عبدالعزيز
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الذي كان عبد العزيز أخذه من حسان مائىت جارية منها مايقام  السيبنصيب الشاعر يقول : حضرت 
أبلف دينار .

مث أغارت الروم بعد حسان على أنطابلس فهرب إبراهيم بن النصراين ، وخلى أهل أنطابلس وأهل ذمتها 
لفساد، وبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان ، فأرسل يف أيدي الروم ، فرأسوها أربعني ليلة حىت أسرعوا فيها ا

إىل زهري بن قيس ، وكان خرج مع حسان ، فلما بلغ مصر أقام هبا فأمره عبد العزيز ابلنهوض إىل الروم ، 
، وكان عبد العزيز عاتبا على زهري بن قيس، ألنه كان …ومل جيتمع لزهري من أصحابه إال سبعون رجال

بن احلكم من انحية أيلة من قبل أن يدخل مصر ، فقال له : ماعلمتك ايزهري  قاتله حني وجهه أبوه مروان
من قبل  إالجلفا جافيا ، فقال له زهري : ماكنت أرى ايابن ليلى أن رجال مجع ماأنزل هللا على حممد 

 أن جيتمع أبواك جلف جاف ، ماهو ابجللف وال اجلاف ، أان منطلق فال ردين هللا إليك ، فخرج حىت إذا
كان بدرنة من طربقة من أرض أطرابلس لقي الروم وهو يف سبعني رجال ، فتوقف ليلحق به الناس ، فقال 
له فىت شاب كان معه : جبنت ايزهري ، فقال : ماجبنت اي ابن أخي ، ولكن قتلتين وقتلت نفسك ! 

تل زهري وأصحابه يف فلقيهم فاستشهد زهري وأصحابه مجيعا ، فقبورهم هنالك معروفة إىل اليوم ، وكان مق
3)سنة ست وسبعني 7 ).

عزيز : قال لعبد ال ،وقدم حسان بن النعمان من قبل عبد امللك متوجها إىل املغرب ، فلما قدم مصر 
ذ ضيعتها فاستولت اكتب إىل عبدك ابإلعراض عن أنطابلس فقال له عبد العزيز: ماكنت ألفعل بعد إ

ف حسان راجعا إىل عبد ري املؤمنني فقال : ارجع . فانصر عليها الروم. فقال حسان : إذن أرجع إىل أم
ن نصري إىل املغرب ، امللك وخلف ثقله مبصر فقدم على عبد امللك وهو مريض ووجه عبد العزيز موسى ب
نين من موسى لشدة فأخرب حسان عبد امللك بذلك فخر عبد امللك ساجدا وقال : احلمد هلل الذي أمك

بد امللك فأراد قتله فافتداه عبد امللك على العراق مع بشر بن مروان فعتب عليه أسفه عليه ، وكان عامال لع
 مل يلبث حسان بن النعمان منه عبد العزيز مبال ملا رأى من عقل موسى بن نصري ولبه وكان عنده مبصر ، مث

إاليسريا حىت تويف ، وقدم موسى بن نصري املغرب يف سنة مثان وسبعني .  

 على إفريقية سنة تسع وسبعني ، فعزل أاب صاحل ، وافتتح عامة املغرب ، وواتر فتوحه وأمر موسى بن نصري
وكتب هبا إىل عبدالعزيز بن مروان ، وبعث بغنائمه وأهناها عبد العزيز إىل عبد امللك ، فسكن ذلك من 

ان على عبد امللك بعض ماكان جيد على موسى  مث إن موسى بن نصري حني غزا املغرب ، بعث ابنه مرو 
جيش فأصاب من السيب مائة ألف ، وبعث ابن أخيه يف جيش آخر ، فأصاب مائة ألف ، فلما أتى كتبه 
بذلك قال الناس : ابن نصري وهللا أمحق من أين له عشرون ألفا يبعث هبا إىل أمري املؤمنني يف اخلمس ؟ 

 تويف عبد امللك بن مروان ، فبلغ ذلك موسى بن نصري ، فقال : ليبعثوا من يقبض هلم عشرين ألفا ، مث
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وكانت وفاته يوم اخلميس ألربع عشرة ليلة خلت من شوال ، سنة ست ومثانني ، واستخلف الوليد بن 
عبد امللك فتواترت فتوح املغرب على الوليد من قبل موسى بن نصري ، فعظمت منزلة موسى عنده واشتد 

3)عجبه به 8 ).
وأصحابه فانصرف  إىل طنجة مرابطا على ساحلها فجهد هوووجه موسى بن نصري ابنه مروان بن موسى 

، وخلف على جيشه طارق بن عمرو ، وكانوا ألفا وسبعمائة . 

نجة من الوالة وهبا من طويقال : إن موسى بن نصري خرج من إفريقية غازاي إىل طنجة ، فهو أول من نزل 
ة ، بث السرااي فانتهت خيله لما دان من طنجالرببر بطون من البرت والربانس ممن مل يكن دخل يف الطاعة، ف

فيهم السرية . إىل السوس األدىن ، فوطأهم وسباهم وأدوا إليه الطاعة ووىل عليهم وليا أحسن

وهذه املنطقة من السوس األدىن هي منطقة شنقيط ، اليت خلت منذ تلك الفرتة من كل داينة عدا 
3)اإلسالم 9 ) .

ىل القريوان ، فأقام ه على طنجة ، ووىل طارق بن زايد مث انصرف إمث إن موسى عزل الذي كان استعمل
طارق هناك مرابطا زمانه ، وذلك يف سنة اثنني وتسعني . 

وكان اجملاز الذي بينه وبني أهل األندلس عليه رجل من العجم ، يقال له : يليان صاحب سبتة ، وكان 
ء واخلضراء ممايلي طنجة ، وكان يليان يؤدي الطاعة على مدينة على اجملاز إىل األندلس يقال هلا : اخلضرا

إىل لذريق صاحب األندلس وكان لذريق يسكن طليطلة فراسل طارق يليان والطفه حىت هتاداي ، وكان 
ليليان قد بعث اببنة له إىل لذريق صاحب األندلس ليؤدهبا ويعلمها فأحبلها ، فبلغ ذلك يليان فقال : 

إال أن أدخل عليه العرب ، فبعث إىل طارق أين مدخلك األندلس وطارق الأرى له عقوبة وال مكافأة 
يومئذ بتلمسني ، وموسى بن نصري ابلقريوان، فقال طارق : فإين ال أطمئن إليك حىت تبعث إيل برهينة ، 
فبعث إليه اببنتيه ومل يكن له ولد غريمها ، فأقرمها طارق بتلمسني واستوثق منهما مث خرج طارق إىل يليان 
وهو بسبتة على اجملاز ففرح به حني قدم عليه وقال له : أان مدخلك األندلس وكان بني اجملازين جبل يقال 
له اليوم جبل طارق فيما بني سبتة واألندلس فلما أمسى جاءه يليان ابملراكب ، فحمله فيها إىل ذلك 

4)اجملاز ، فكان ماكان من فتح األندلس 0 ) .


د مجيع ماتبقى يف نواحي إفريقية فسيطر على قبائل املغرب األوسط ومدنه فكان دور موسى بن نصري متهي
ووجه عنايته للغزو البحري فغزا صقلية وافتتح سرقوسة وسردانية مث وجه جيشه إىل املغرب األقصى ففتح 

                                                           

(3 8  .137فتوح مصر وأخبارها ص (
(3 9  . 8، موريتانيا بالد شنقيط ص 138انظر فتوح مصر وأخبارها ص (
(4 0   .138فتوح مصر وأخبارها ص(
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ائيا مجيعه وتسابق الرببر إىل اعتناق اإلسالم فكلف من يعلمهم اللغة العربية وشرائع اإلسالم  وبذلك مت هن
فتح إفريقية واملغرب ودان أهل تلك البقاع ابإلسالم وانتهت االنتفاضات املتكررة للرببر كما قال ابن أيب 
زيد القريواين : ارتدت الرببر اثنيت عشرة مرة من طرابلس إىل طنجة ومل يستقر اإلسالم إال على يد موسى 

4)بن نصري 1 ) .


 
الد السودان ؟ :ببالد املغرب املفتوحة أم من يف موريتانيا ؛ هل هي من  املطلب الثاين :

  
إن املتأمل يف مسرية الفتح اإلسالمي لبالد املغرب جيد أن جيوش املسلمني قد جابت مواطن الرببر وأوغلت 
حىت وصلت إىل بالد السودان ابملفهوم القدمي ملعىن بالد السودان وعليه فليس خيتلف األمر ابلنسبة لوصول 

إن قيل إن بالد شنقيط من املغرب أم من السودان ، والصحيح الذي المرية فيه أهنا من الفتح اإلسالمي 
4)املغرب وكانت تسمى شنقيط ، وبعضهم يطلق عليها بالد التكرور 2 ، ويقطنها من قبائل صنهاجة ملتونة  (

االستعمار وجدالة وغريمها ، وقد تقدم وصول الفتح اإلسالمي هلا وهي أرض مغربية منذ ذلك احلني وحىت 
الفرنسي الذي فصلها عن املغرب ومساها _ بدال من امسها شنقيط الذي يعين ابلرببرية عيون اخليل _ 
ابالسم الروماين القدمي موريتانيا ، والذي يعين بالد السمر ، وكان الروم يطلقونه على كافة البالد غريب 

4)تونس 3 ) . 
 اليفوتين أن أنقل هنا مبحثا يخ املنطقة أبسرها إال أنينوسوف أييت أدوار هلذه البقعة خالل احلديث عن اتر 

يتعلق بذلك ذكره األديب أمحد بن األمني الشنقيطي فقال : 

شنقيط من املغرب على ماكنا نعهد ، وذلك معروف عند أهل شنقيط وأهل املغرب ، وقد أنكر ذلك 
كان مقيما ابملدينة املنورة ، فكان بعض املشارقة ، وادعى أهنا من السودان ، وذلك أن بعض الشناقطة ،  

، فتعصب عليه اجلزائريون خاصة ، فقالوا :إن الشناقطة ليسوا من املغاربة،  العموميأيخذ من وقف املغاربة 
فمنعوه من أخذ حصته ، فلما قدمت إىل املدينة املنورة ، سنة سبع عشرة وثالمثائة وألف ، واجتمعت به 

: إن سيدي العريب بن السائح نص يف كتاب البغية على أهنم من أقصى  ، أخربين مبا جرى له ، فقلت له
املغرب  ورأيت يف دار كتب املرحوم عارف حكمت بك ابملدينة املنورة ، كتااب للسيد مرتضى الزبيدى ، 
شارح القاموس خبط يده ، يعدد فيه أشياخه ، ويرتمجهم فذكر من مجلتهم : عبدالرشيد الشنقيطي ، وذكر 

                                                           

(4 1   . 1/100، االستقصا  6/110، اتريخ ابن خلدون  4/112الكامل يف التاريخ (
(4 2  227موريتانيا ص( انظر السلفية وأعالمها يف 
(4 3  . 8-6موريتانيا بالد شنقيط ص(
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عليهم مبصر متوجهًا إىل فاس ، يف قضية مماثلة لقضيتك ، قال : مث رجع إلينا ، وقد صدق له أنه مر 
السلطان أبهنم من املغاربة، وحكم بذلك القاضي ابن سودة  كما نقل أيضا عن النخبة األزهرية أهنا نصت 

4)على أن شنقيط من املغرب 4 ) .




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(4 4  . 424-422الوسيط  يف أدابء شنقيط ص (
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 ه البالد وأتثرهم ابلعلوم اإلسالميةاهتمام أهل هذ
*** 

 
الشك أن هذا املبحث حبر زاخر ابملعلومات والميكن إمجاله يف تلك العجالة ولو حىت على سبيل اإلشارة 

4)وقد أفرد بعض جزئياته الباحثون مبصنفات مستقلة جلهاليرتك  كلهولكن ماال يدرك   5 ، وهو مرتبط (
نية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت مرت هبا املنطقة وسوف ارتباطا وثيقا بتوضيح األوضاع الدي

أحاول إلقاء بعض األضواء لكي يظهر لنا أتثري ذلك يف مدرسة التفسري يف املنطقة وابهلل التوفيق 





 أتثري الفتح اإلسالمي يف احلياة العلمية يف املنطقة : :املطلب األول 


قة هو املنبع األساسي للحياة العلمية فيها وكان مركز إشعاع العلم يف ابلطبع كان الفتح اإلسالمي للمنط
تلك احلقبة املبكرة بل فيما تالها من أزمنة هو مدينة القريوان اليت قال فيها صاحب املعامل : أما القريوان 
 فهي البلد األعظم واملصر املخصوص ابلشرف األقدم ، قاعدة اإلسالم واملسلمني ابملغرب ، وقطرهم

األفخر ، الذي أصبح لسان الدهر عن فضله يعرب ، وبشرفه يغرب ، قرارة الدين واإلميان ، واألرض 
املطهرة من رجس الكافرين وعبادة األواثن ، قبلتها أول قبلة رمست يف بالد املغرب ، وسجد هلل فيها سرا 

4)وحمط رحاهلم وعالنية ، وانهيك أبرض كانت منازل أصحاب النيب  6 ) .
أبو إسحق اجلبنياين : القريوان رأس وما سواها جسد ، وماقام برد الشبه والبدع إال أهلها ، والقاتل وقال 

4)وقتل على إحياء السنة إال أئمتها 7 ).
وقال ابن الشباط : ومل يزل هبا على الزمان من العلماء والكتاب وذوي الرباعة يف املعارف واآلداب من 

4)وار كالمه األسطارتزدان أبوصافه األقطار وتشرق أبن 8 ).
ووصفها مقديش بقوله : منبع الوالية والعلوم ألهل املغرب ، أصل كل خري ، والبالد كلها عيال عليها ، 
فما من غصن من البالد املغربية إال منه عال ، والفرع يف مجيع نواحيها إال عليها ابتىن ، كيف ال ؟ ومنها 

                                                           

(4 5 ية ، الصراع املذهيب إبفريقية لعبدالعزيز املراجع املذكورة يف هناية البحث وعلى سبيل املثال : اإلابضية ابجلريد لصاحل جبا(
 اجملذوب ، القراءات إبفريقية هلند شليب .

(4 6  . 1/6ميان يف معرفة أهل القريوان معامل اإل(
(4 7  . 189، حسن البيان  61،60مناقب أيب إسحق اجلبنياين (
(4 8  . 20املؤنس ص(
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ينسب ، والينكر هذا خاص والعام واليزامحها يف هذا الفضل خرجت علوم املذهب ، وإىل أئمتها كل عامل 
4)أحد على طول األمد واألايم 9 ).

هـ واليت اشتملت على عشرين ألفا قال أبو العرب 27والشك أن احلياة العلمية بدأت مع أول غزوة سنة 
 (5: أكثرهم أصحاب رسول هللا   0 عاة املخلصون والصحابة رضي هللا عنهم هم املعلمون احلقيقيون والد(

الذين بال مراء بذلوا أقصى جهدهم يف نشر هذا الدين وتعليم املسلمني أمر دينهم وعن طريقهم أسلم 
5)الكثري من الرببر نتيجة هلذه الغزوة 1 ).

5)أرسل مصحفا إماما إىل أهل املغرب وكان حمفوظا يف بيت احلكمة القريواين وقد ذكر أن عثمان  2 ) .
امت أربع سنوات مع هـ ، وذلك لطول مدهتا اليت د45ي بغزوة ابن حديج سنة مث ازداد النشاط العلم

ترسخ ذلك كله بتأسيس  مافيها من الصحابة ، وقد أدى ذلك إىل دخول كثري من الرببر يف اإلسالم ، مث
الء الناس من الفقهاء القريوان حىت قال املالكي : فشد إليها الناس املطااي من كل مكان وعمرت بفض

ودمغ هبا أهل النفاق واألهواء  دثني واملتطوعني والعابدين والنساك والزاهدين وأعز هبا اإلسالم وأهلهواحمل
والشك والضاللة . 

مث كانت نقطة االنطالقة ابلقريوان إنشاء جامعها الذي كان مسرحا لتدريس العلم على يد الصحابة 
ر الذي روى عنه يزيد بن قاسط اإلفريقي ، وميسرة والتابعني الذين قدموا مع عقبة ، ومنهم عبد هللا بن عم

5)الزرودي وجاء قوم إليه وهو إبفريقية فلما أرادوا فراقه قالوا : زودان منك حديثا ننتفع به 3 ، وال خيفى تضلع (
 ابن عمر يف التفسري واهتمامه به .

مراكز تعليمية وترك  وقد قام عقبة ببناء عدة مساجد ابملغربني األقصى واألوسط ، واليت كانت بال شك
5)صاحبه شاكرا يف بعض مدن املغرب األوسط لتعليم الرببر اإلسالم 4 ، وقد وصل عدد املساجد ابلقريوان (

5)وغريها يف عصر ازدهارها ثالمثائة مسجد 5 ، مث جاء بعده حسان بن النعمان الذي خصص ثالثة عشر (
5)اإلسالم ومبادئفقيها من التابعني ، ليعلم الرببر العربية والفقه  6 ) .

                                                           

(4 9  . 189انظر حسن البيان (
(5 0  . 15الطبقات (
(5 1  . 2/79، اتريخ اإلسالم  1/85انظر النجوم الزاهرة (
(5 2  . 65انظر رحلة العبدري (
(5 3  .1/137ايض ، الر  93، 91انظر طبقات أيب العرب (
(5 4  . 1/27انظر البيان املغرب (
(5 5  .17انظر بساط العقيق (
(5 6  . 38انظر اخلالفة واخلوارج (
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وثبت أن عكرمة موىل ابن عباس مل يدخل إفريقية غازاي ، وإمنا دخلها لنشر العلم وكانت دروسه يف احلديث 
5)والتفسري يف جامع عقبة يف جملس مبؤخرة اجلامع يقصده الطالب فيه 7 ).

الدين وترك يف مث ماكان من موسى بن نصري حيث أمر العرب أن يعلموا الرببر القرآن ، وأن يفقهوهم يف 
5)املغرب األقصى سبعة وعشرين فقيها لتعليم أهله 8 ).

وقد بدأت الكتاتيب لتعليم النشء املسلم منذ عهد مبكر يف تلك املنطقة اإلسالمية اجلديدة ، فعن غياث 
مير بنا وحنن غلمة ابلقريوان ويسلم علينا  بن شبيب أنه قال : كان سفيان بن وهب صاحب رسول هللا 

5)الكتاب وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه وحنن يف 9 ، وكانوا يتعلمون يف تلك الكتاتيب احلديث الشريف (
حلفظ القرآن وتعلم إعرابه وترتيله والشكل واهلجاء ، واخلط احلسن والدعاء والتدرب على  والسنن ابإلضافة

6)اخلطابة، وتعلم الوضوء والصالة 0 ).


حتالل  الفرنسي وأتثري ذلك د الفتح اإلسالمي وحىت بداية االاألوضاع يف املنطقة بع املطلب الثاين :
على الناحية العلمية :



فتنا خارجية وانتفاضات لقد شهدت منطقة غرب إفريقية بعد الفتح اإلسالمي تقلبات سياسية واجتماعية و 
 .متعددة كان هلا كبري األثر يف احلياة العلمية ، وسوف أحتدث عن ذلك إبجياز 



6)هـ (184هـ _ 96ر الوالة ) أوال : عص 1 وقيام دولة األدارسة األوىل يف املغرب األقصى : (

                                                           

(5 7  .1/146، الرايض 19انظر طبقات أيب العرب (
(5 8  .1/136، اتريخ ابن خلدون  43،  1/42انظر البيان (
(5 9  . 2/323سد الغابة ، أ 2/66، االستيعاب  2/56، اإلصابة 1/151، املعامل  1/91انظر الرايض (
(6 0  . 112،  102انظر آداب املعلمني (
(6 1 ، هناية  23-12ة النقية ، اخلالص 362- 358،  341-2/335لسرياء ، احللة ا 11-8انظر أعمال األعالم (

ريخ تونس ات، خالصة  371- 1/367اتريخ املغرب العريب   4/254ألمم وامللوك ، اتريخ ا 99- 24/53األرب 
 105-96،103-33،85،94-5/26،31، 224،278-4/222 ، الكامل 136-1/100ا ، االستقص63-75

 4/188، العرب  225-213ر وأخبارها ، فتوح مص295-1/245،294الزاهرة  ، النجوم 205-93، اتريخ الرقيق 
،  54-44، القريوان  365- 331،  314 - 2/288لكبري ، املغرب ا92- 1/87، إحتاف أهل الزمان  195-

، حسن  90- 1/47ملغرب ا، البيان  59-55عقيق ، بساط ال 36-5/27إلسالم ا، اتريخ  112- 2/108الشجرة 
 . 38ؤنس ، امل77-57، معامل اتريخ املغرب  220-211،  194-179البيان 
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بية ،  وكان حكام هذه الفرتة ويطلق عصر الوالة على فرتة مابني انتهاء زمن الفتح وحىت قيام الدولة األغل
عاوية بن هشام لرمحن بن ماملنطقة املغرب واألندلس يعينون من قبل اخلليفة إىل أن استقل ابألندلس عبد 

 هـ . 137بن عبد امللك سنة 
وامتازت بداية هذا العصر ابلرتابط بني العرب وإخواهنم الرببر املسلمني الذين أقبلوا يف شغف على تعلم 
الدين اجلديد ، وانضموا إىل اجليش اإلسالمي وحدثت بينهم املصاهرات ، وكثر بناء املساجد والكتاتيب 

خذ أهل مدهنا يقلدون العاصمة اإلسالمية حىت يف طرازها املعماري ، وانتشرت يف سائر بالد إفريقية ، وأ
هـ _ 96الثقافة اإلسالمية بني الرببر وال غرابة يف كل هذا فإن أول الوالة وهو حممد بن يزيد القرشي )

ن هـ ( قد استقر يف إفريقية أبحسن سرية وأعدهلا ، وكان يقسم مايصيبه من غنائم على املسلمني م99
6)الرببر والعرب على السواء 2 ).

ورحل يف تلك الفرتة خالد بن أيب عمران مبسائل للمسلمني األفارقة ليسأل عنها التابعني يف املشرق فدون 
عن سامل بن عبدهللا بن عمر ، والقاسم بن حممد بن أيب بكر وعن سليمان بن يسار كتااب كبريا رواه أهل 

6)القريوان 3 ).
هـ( واليا من قبل اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز ، فكان 101هـ_99 املهاجر )مث قدم إمساعيل بن أيب

6)خري وال خلري أمري ، ومازال حريصا على دعاء الرببر إىل اإلسالم فأسلم بقية الرببر على يديه 4 ، وكان (
ويتعلمون ،  زاهدا متواضعا من كبار العباد فأقبل عليه الرببر املسلمون يسمعون منه حديث رسول هللا 

6)وأرسل معه عمر بن عبد العزيز تسعة من ثقات التابعني وعلمائهم 5 ، لتفقيه أهل إفريقية ونشر العلم يف (
6)ربوعها ، وكانوا أهل علم وفضل اختط كل منهم دارا ابلقريوان ، وبىن مسجدا وكتااب 6 لتعليم الرببر  (

هم أبنه انتفع به أهل إفريقية وبث فيها علما اإلسالم ، وقد وصف كل من ومبادئوأبنائهم اللغة العربية 
6)كثريا 7 ).

                                                           

(6 2  بية، احلضارة املغر 1/100، االستقصا  2/289، املغرب الكبري  1/47انظر البيان املغرب (
 . 105عرب التاريخ ص

(6 3  .1/163، الرايض  236،  235طبقات أيب العرب (
(6 4  .4/187اتريخ ابن خلدون  1/87، وانظر : إحتاف أهل الزمان  97اتريخ الرقيق (
(6 5 د الرمحن بن رافع وعبد وهم بكر بن سوادة وجعثل بن عاهان وحبان بن جبلة وسعد بن مسعود وطلق بن جعبان وعب(

  ب بن حي .هللا بن املغرية وعبد هللا بن يزيد وموه
(6 6  . 1/87ورقات (
(6 7   . 1/180، وانظر املعامل  1/100الرايض (
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وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عموم الرببر كتبا يدعوهم فيها إىل اإلسالم فقرأها إمساعيل عليهم يف النواحي 
6)فغلب اإلسالم على املغرب 8 ).



الطبقة األوىل من علماء  وقد استقر هؤالء التابعون ابلقريوان حىت عدوا من أهلها ، فقد اعتربهم املالكي
6)القريوان 9 7)، ومنهم من زادت إقامته هبا على ثالثني عاما ( 0 ، وهم يف كل ذلك اليفرتون عن القيام مبهمة (

نشر العلم إبفريقية فكان املغاربة لذلك يف صدر اإلسالم على مذهب مجهور السلف من األئمة واعتقادهم 
7)وهو املذهب احلق 1 هـ حيث سارع 101لعلمي مع وفاة عمر بن عبد العزيز سنة ، ولكن توقف هذا املد ا(

يزيد بن عبدامللك بعزل إمساعيل بن أيب املهاجر وتولية يزيد بن أيب مسلم كاتب احلجاج وصاحب 
7)شرطته 2 ، وكان ظلوما غشوما أساء السرية يف الرببر ، ووضع اجلزية على من أسلم من أهل الذمة متبعا (

منهم على يده )حرسي( كما  مرئاق ، وكان حرسه أكثرهم منهم فوسم كل سرية احلجاج يف أهل العرا
تفعل ملوك النصارى فأنكروا ذلك وملوا سريته فدب بعضهم إىل بعض وتضافروا على قتله  وقالوا جعلنا 

7)مبنزلة النصارى فخرج ذات عشية لصالة املغرب فقتلوه يف مصاله 3 ).
لغزو ومل يؤثر عنهما اة بن عبدالرمحن السلمي فكان مههما وتوىل بعده بشر بن صفوان الكليب مث عبيد

.  اهتمامهما ابلعلم إال أن الثاين ظلم الرببر وتعسف يف معاملتهم فحنقوا عليه
هـ فأغزى عبدالرمحن بن حبيب ابن أيب عبيدة بن عقبة بن انفع 116مث قدمها عبيد هللا بن احلبحاب سنة 

را مل ير أحد مثله قط وأصاب جاريتني من النساء من هناك ليس السوس وأرض السودان فظفر ظف الفهري
7)للمرأة منهن إال ثدى واحد وهم يسمون تراجان 4 ).

وأمت بناء جامع الزيتونة ودار الصناعة بتونس وغزا صقلية وجنوب الصحراء ، إال أنه استجاب ملطامع 
إىل عمال إفريقية فريسلون هلم الرببرايت رؤسائه ابملشرق فإهنم كانوا يستحبون طرائف املغرب ويبعثون فيها 

السنيات فلما أفضى األمر إىل ابن احلبحاب مناهم ابلكثري وتكلف هلم أو كلفوه أكثر مما كان فاضطر إىل 
                                                           

(6 8   . 233فتوح البلدان ص(
(6 9  . 1/99الرايض (
(7 0  . 196هـ  جذوة املقتبس  128مثل بكر بن سوادة اجلذامي تويف هبا سنة (
(7 1  . 1/136االستقصا (
(7 2 رده وقال : ألين ألكره أن جيوش املسلمني فأمر بن عبدالعزيز اخلالفة مسع أن يزيد خرج يف بعض ب ملا توىل عمر(

 . 1/102أستنصر جبيش هو منهم االستقصاء
(7 3 ، النجوم  4/187دون ، وانظر عن سوء سريته اتريخ ابن خل 1/48، البيان املغرب  233انظر فتوح البلدان ص(

 . 1/88، إحتاف أهل الزمان  103، 1/102، االستقصا  1/245الزاهرة 
(7 4  . 233ان صفتوح البلد(
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7)التعسف وسوء السرية 5 ، فظلم الرببر املسلمني وكلفهم ماال يطيقون وتعدى على أمواهلم وأساء عماله (
املرادي عامل طنجة فإنه تعدى يف الصدقات والعشر وأراد ختميس الرببر السرية وخاصة عمر بن عبدهللا 

وزعم أهنم يفء للمسلمني ، وذلك مامل يرتكبه عامل قبله وإمنا كان الوالة خيمسون من مل جيب إىل اإلسالم 
7)فكان فعله الذميم هذا سببا لنقض البالد ووقوع الفنت العظيمة 6 ).

هذه األفعال القبيحة ، ورأوا التناقض الصارخ بني تعاليم اإلسالم وبني  واشتد استياء الرببر املسلمني من
سلوك هؤالء العمال ، وأصبحت عندهم قابلية للتمرد يف الوقت الذي فشت فيه النزعة اخلارجية يف إفريقية 
واملغرب ، واندى أصحاهبا بشعارات خادعة ظاهرها فيه بعض احلق وابطنها ينطوي على شر عظيم 

ة بني املسلمني ووجوب اخلروج على احلكام الظلمة وغريها ، فصادف ذلك هوى يف نفوس الرببر كاملساوا
وحتمس كثري منهم ملا اندى به دعاة اخلوارج ، إال أهنم مل يعلنوا التمرد والعصيان إال بعد أن يئسوا من 

إفريقية من أمسع أهل إمكانية تبليغ صوهتم ابلشكوى إىل اخلليفة ويف ذلك يقول الطربي : فمازال بربر 
البلدان وأطوعهم إىل زمان هشام بن عبدامللك فلما دب إليهم دعاة العراق واستثاروهم شقوا عصاهم وفرقوا 
بينهم إىل اليوم ، وكان من سبب تفريقهم أهنم ردوا على أهل األهواء فقالوا: إان الخنالف األئمة مبا جتين 

: إمنا يعمل هؤالء أبمر أولئك فقالوا هلم: النقبل ذلك حىت العمال وال حنمل ذلك عليهم . فقالوا هلم 
نبورهم ) أي خنتربهم ( فخرج ميسرة املطغري زعيم الصفرية يف بضعة عشر إنساان حىت يقدم على هشام 

املؤمنني أن أمريان  فطلبوا اإلذن فصعب عليهم فأتوا األبرش وزير هشام بن عبد امللك فقالوا : أبلغ أمري
نده فإذا أصاب نفلهم دوننا وقال: تقدموا وأخر جنده فقلنا : تقدموا فإنه ازدايد يف األجر يغزو بنا وجب

ومثلكم كفى إخوانه  . مث إهنم عمدوا إىل ماشيتنا فجعلوا يبقروهنا على السخال يطلبون الفراء األبيض 
لنا : مل جند هذا يف كتاب ألمري املؤمنني فاحتملنا ذلك ، مث إهنم ساموان أن أيخذوا كل مجيلة من بناتنا فق

والسنة وحنن مسلمون ، فأحببنا أن نعلم عن رأي أمري املؤمنني أهلم ذلك أم ال ؟ قال: نفعل  فلما طال 
7)عليهم ونفدت نفقاهتم كان وجههم إىل إفريقية فخرجوا على عامل هشام فقتلوه واستولوا على إفريقية 7 ).

ومعاوية يف موقعة صفني كما تذكر ذلك املصادر املعنية  وقد ظهرت فرقة اخلوارج إثر التحكيم بني علي
7)فشتت هللا مشلهم حىت انقسموا إىل عشرين فرقة وقد قاتلهم علي  8 ).  

                                                           

(7 5  . 60، وانظر اخلالفة واخلوارج  1/52البيان املغرب (
(7 6  .1/106، االستقصاء  4/189، وانظر اتريخ ابن خلدون  1/52البيان املغرب (
(7 7  . 3/45، وانظر الكامل  4/255،254اتريخ الطربي (
(7 8 املذهيب  ، الصراع 135-20ج ، اخلالفة واخلوار  081-1/107انظر عن اخلوارج يف إفريقية وغريها : االستقصا (

 . 95-14، اخلوارج يف بالد املغرب  151-140، الفرق اإلسالمية  194-197
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ومل يدخل املغرب من هذه الفرق إال فرقتان األوىل اإلابضية وتنسب إىل عبد هللا بن إابض املري وأول من 
7)أدخلها إىل القريوان سلمة بن سعد احلضرمي 9 وعنه فشت يف قبائل املغرب مث مت إرسال بعثة إىل البصرة  (

ابلعراق درسوا ملدة مخس سنوات على يد مسلم بن أيب كرمية زعيم اإلابضية ومسوا طلبة العلم وبعد رجوعهم 
تفرقوا يف القبائل انشرين أفكارهم . والفرقة الثانية هي الصفرية :وتنسب على األرجح إىل زايد بن 

8)األصفر 0 8)وقد ذكرت بعض املصادر أن أول من أدخلها إفريقية عكرمة موىل ابن عباس، ( 1 ، وبعضها مل (
8)يذكر ذلك عنه 2 ، واألرجح براءته من ذلك مث توىل زعامة الصفرية ابملغرب بعد ذلك ميسرة املطغري (

وسوف أييت حترير القول يف عكرمة عند ترمجته يف املفسرين .

هـ وهي أول ثورة يف إفريقية يف 122ثورات ال هناية هلا ، ابتدأت سنة  وهكذا اندلعت إبفريقية واملغرب
8)اإلسالم 3 وتضافرت جهود اإلابضية والصفرية لإلطاحة حبكومة القريوان ، وأصبح هم اخلليفة ابملشرق  (

القضاء على هذه الثورات فكان يرسل اجليش تلو االخر ، وقد ذكروا أن هذه احلروب منذ أن استعرت 
8)موقعة 375هـ بلغت 156 القضاء عليها ، يف عهد يزيد بن حامت سنة إىل أن مت 4 ذهب ضحيتها آالف  (

القتلى ، وقد شارك فيها العلماء مقاتلني وواعظني ، فقد استنجد حنظلة بن صفوان مبن تبقى من بعثة 
8)عمر بن عبدالعزيز ملا اثرت عليه اخلوارج 5 كن اخلوارج وقد دامت هذه احلروب أكثر من ثالثني سنة مت (

هـ ملدة سنة وشهرين 140خالهلا من االستيالء على القريوان مرتني  حيث استوىل عليها الصفرية سنة 
وربطوا دواهبم يف املسجد اجلامع ، وقتلوا كل من كان فيها من قريش وعذبوا أهلها مث وليها بعدهم اإلابضية 

8)ملدة سنتني 6 ) .
لعلمية وانشغل الناس عن الطلب ، حىت قال اإلمام سحنون وقد تسببت هذه احلروب يف تعطيل احلركة ا

عن هذه الفرتة : كان من حيمل العلم يبقى يف صدره اليسألونه عنه فيموت به مثل عبدالرمحن بن زايد بن 

                                                           

(7 9  . 16، النظم االجتماعية 46انظر اخلوارج يف بالد املغرب (
(8 0  . 14/229، دائرة املعارف 90انظر الفرق بني الفرق (
(8 1  . 7/267، التهذيب  46انظر اخلوارج يف بالد املغرب (
(8 2  . 19، طبقات أيب العرب 1/146انظر الرايض (
(8 3  . 109، اتريخ الرقيق  1/52انظر البيان املغرب (
(8 4  . 6/113ابن خلدون (
(8 5 كثرية من العلماء يف قتال   ، وقد استشهد أبو كريب قاضي القريوان ومجاعة1/103، الرايض 120انظر اتريخ الرقيق (

 ( .1/229هـ )املعامل 139الصفرية سنة 
(8 6  . 71 -1/70بيان املغرب ال(
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8)هـ( بقي العلم يف صدره الينشر عنه واليعرف161أنعم ) ت  7 ومع ذلك فقد وجد من اهتم بطلب  (
ع فيه منذ هذا الوقت املبكر إال أهنم قالئل مثل : مجيل بن كريب املعافري ) ت العلم من أهل إفريقية وبر 

139 )(8 8 8)وزيد بن الطفيل الذي كان يرأس يف هذا العهد حلقة عظيمة جبامع عقبة ( 9 ، وعبدهللا بن (
لعلم ، فروخ الذي رحل إىل املشرق ، وبرع يف احلديث والفقه ، مث عاد إىل القريوان فأقام هبا يعلم الناس ا

9)حىت انتفع به كثري  وحيدثهم بسنة رسول هللا  0 وهو أول من أدخل مذهب أيب حنيفة املغرب حيث (
9)دون عنه أكثر من عشرة آالف مسألة 1 كما أنه مسع من اإلمام مالك بن أنس ، ومن سفيان الثوري ( 

واألعمش وابن جريج وهم من أعالم املفسرين .



بهم ، وقاموا بكتابة العديد من املصنفات فمن أكرب علماء اإلابضية وكان للخوارج نشاط علمي على مذه
9)حممد بن أفلح وأبو خرز احلامي ، وهلما مؤلفات عديدة يف اعتقادهم 2 ، وسوف أقدم دراسة لتفسري هود (

بن حمكم وهو من اإلابضية الذين نشروا العلم بتاهرت اليت أسسوا فيها دولتهم ، كما سيأيت . 



هـ ( ركدت ريح اخلوارج من الرببر وتداعت بدعتهم إىل 170هـ _155يزيد بن حامت )ويف أول عهد 
9)االضمحالل 3 ، فالتفت إىل الناحية العمرانية ورتب أسواق القريوان ، وأفرد لكل صناعة مكاان وجدد  (

9)بناء اجلامع وانتعشت احلياة العلمية يف عهده 4 روب وكذا لطول فرتة حكمه مع اهلدوء واالستقرار وقلة احل(
احلال يف عهد خلفه إال ماكان من ثورة بعض اجلند وخاصة يف عهد حممد بن مقاتل العكي 

هـ( 183السرية حىت إنه ضرب عابد القريوان البهلول بن راشد )ت سيئهـ ( الذي كان 184هـ_181)
9)وحبسه ظلما 5 صر الوالة هـ ، وبذلك انتهى ع 84وملا اختلت عليه األمور عزله هارون الرشيد سنة  ،(

ليبدأ العهد األغليب ، كما سيأيت . 

                                                           

(8 7  . 100طبقات أيب العرب (
(8 8   . 1/224، املعامل 1/168انظر : الرايض (
(8 9  . 1/172انظر الرايض (
(9 0  . 1/177، الرايض  1/239انظر املعامل (
(9 1  . 1/180الرايض (
(9 2  . 146، 144انظر املدارس الكالمية إبفريقية (
(9 3  . 6/113، العرب  1/133انظر االستقصاء (
(9 4  . 1/162، ورقات  1/367انظر اتريخ املغرب العريب (
(9 5  . 1/89البيان املغرب (
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9)ويف احلقبة األخرية من هذا العصر نشطت الرحلة إىل املشرق 6 ، وعاد الطالب األفارقة بعلم مالك ) ت (
هـ( وكان أول من أدخله علي بن زايد حيث روى املوطأ ألهل إفريقية وفسر هلم قول مالك فأقبلوا 179

عتماده على احلديث ال سيما على رواية أهل املدينة وهم الصفوة من الصحابة عليه إقباال منقطع النظري ال
والتابعني، الذين تعود أهل إفريقية على طريقتهم يف العلم والتعلم بعيدا عن املسائل الكالمية اليت جرت 

9)عليهم الويالت 7 ).
الرواة عنه من أهل إفريقية  مث انتشر مذهب مالك وتسارع أهل إفريقية إىل األخذ عنه مباشرة ، حىت وصل 

9)إىل أكثر من ثالثني تلميذا  8 ، ويعترب اإلمام مالك من أوائل الذين صنفوا يف تفسري القرآن ، وقد نقل (
9)ابن العريب جزءا من تفسريه يف كتابه القبس  9 ، وكتب عبد هللا بن فروخ إىل اإلمام مالك إن بلدان كثري (

فنهاه االمام مالك عن ذلك ، خشية أن يكون ذلك سببا إلظهار  البدع وأنه ألف كالما يف الرد عليهم
1)طريقة اجلدل إبفريقية فأراد حسم الباب 0 0 ) .

وكان أسد بن الفرات مع نشاطه يف رواية احلديث والفقه يلقي التفسري أيضا إذ كان يسمع الطالب تفسري 
1)املسيب بن شريك الذي دخل به إىل إفريقية وله جمالس يف ذلك 0 1 ).

ل موسى بن معاوية الصمادحي إىل املشرق ، ومسع مبكة من سفيان بن عيينة صاحب التفسري املشهور ورح
، ومسع أيضا من وكيع بن اجلراح ابلعراق مخسة وثالثني ألف حديث ، وأخذ عنه مصنفه ورواه يف القريوان 

أو جزء كبري منها وكما هو معلوم فإن وكيعا صاحب تفسري مسند والشك يف دخول مروايت هذا التفسري 
1)يف هذه الرواايت 0 2 ).

1)كما كان لعلي بن زايد شرف إدخال جامع سفيان الثوري الكبري وجامعه األوسط إىل إفريقية 0 3 ).

                                                           

(9 6   . 1/234، الرايض  1/60، الشجرة  1/79، البيان املغرب  1/192انظر كمثال : املدارك (
(9 7  . 31،  30، موطأ ابن زايد 383، أعالم الفكر اإلسالمي 1/234انظر الرايض (
(9 8  . 2/83انظر املعامل (
(9 9  مكرر . 131ر على سبيل املثال قانظ(
(1 0 0  . 1/177انظر الرايض (
(1 0 1  . 1/474، املدارك  1/265الرايض (
(1 0 2 ، فهرس ابن  1/377ايض ، الر 2/52، املعامل  85، احملن  12/109، سري أعالم النبالء  1/312انظر التقريب (

 . 64عطية 
(1 0 3  . 1/524، اإلكمال  3/326، املدارك  251طبقات أيب العرب (
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وقد دخل يف تلك احلقبة مذاهب اندثرت بعد ذلك ، وهي مذهب األوزاعي وقد روى عنه بعض أهل 
1)القريوان 0 4 ي وقد روى عنه كثري من أهل القريوان ومسعوا ومذهب الليث بن سعد ، ومذهب سفيان الثور  (

1)منه جامعيه الكبري والصغري ، وكان بعضهم مييل إىل رأيه 0 5 والخيفى اشتغال األخري ابلتفسري وتصنيفه  (
فيه وليس مثة شك يف وصول تفسريه إىل املغرب رواية عنه .

ديث وكثر العلماء والفقهاء ، فعن وبذلك ازدهرت احلياة العلمية من جديد ، وفشت يف القريوان رواية احل 
هـ ( أنه انصرف يوما من جامع القريوان بعد صالة اجلمعة فسأل بعض أصحابه : 190ابن غامن )ت

حضرت اليوم اجلامع ؟ قال نعم قال كيف رأيت ؟ قال رأيت أصلحك هللا به سبعني قلنسوة تصلح للقضاء 
1)الناس، وثالمثائة قلنسوة فقيه فرتجع ابن غامن وقال مات  0 6 ).



ويف تلك احلقبة فر إدريس بن عبد هللا بن حسن بن احلسن بن علي إىل مصر بعد معركة فخ ، اليت دارت 
بني آل البيت وبني العباسيني ومعه مواله راشد ، مث توجه إىل املغرب ، فدخل القريوان مث تلمسان مث توجه 

قبيلة أوزنة ابحلفاوة والرتحيب ملا عرفهم  هـ ، حيث استقبلته172إىل طنجة ، مث رجعا إىل أوليلي سنة 
بنفسه وعلى رأسها أمريها عبداحلميد األوريب املعتزيل فبايعوا مجيعا إدريس بن عبد هللا وخلع عبداحلميد 
طاعة بين العباس ، والتفت حوله قبائل الرببر من صنهاجة وملتونة وامللثمون يف إقليم شنقيط وانضمت إليه 

وملايه ولواتة وسدراته وغياثه ومكناسة وغريها ، وملا استوثق له األمر زحف على القبائل قبائل زانتة وزواغة 
اليت مل تعرتف به وعلى اليهود والنصارى واجملوس فأسلموا على يديه مث اجته إىل الشرق وغزا تلمسان وقبائل 

1)مغراوة فبايعته مث عاد إىل أوليلي 0 7 يمان بن جرير الذي متكن فدبر له الرشيد مكيدة لقتله وأرسل له سل(
1)من التقرب إليه ومسَّه 0 8 ).

ومل خيلف إدريس إال جاريته كنزة وهي حامل فانتظروا والدها فأجنبت إدريس الثاين فربوه وعلموه حىت بلغ 
هـ ومت كل ذلك مبشورة راشد موىل إدريس األول الذي عني وصيا على 186احلادية عشرة فبويع له سنة 

1)ملبايعته من خمتلف أصقاع املغرب بل ومن إفريقية أيضاالعرش وقد جاء الناس  0 9 ).
                                                           

(1 0 4  . 1/247الرايض (
(1 0 5  . 27، احلياة االجتماعية  1/73، ورقات 251، 52، طبقات أيب العرب 1/201انظر الرايض (
(1 0 6  . 57وانظر بساط العقيق 183املعامل (
(1 0 7  131لوالة والقضاة ص، ا9زهرة اآلس ص 2/11، املختصر يف أخبار البشر  6/90، الكامل  5/27انظر الطربي (

نفيس يف مناقب إدريس ، الدر ال 9،10، موريتانيا بالد شنقيط ص 1900أعمال األعالم ص،  8، جذوة االقتباس ص 
. 
(1 0 8  . 5/180، صبح األعشى 195، االستبصار ص  194، أعمال األعالم ص  4/13انظر العرب (
(1 0 9  .  80انظر الدرر السنية ص(
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1)هـ(296هـ  184اثنيا : عصر الدولة األغلبية يف املغرب األدىن ) 1 0 ،  ودوليت اخلوارج )املدرارية (
الرستمية ( يف املغرب األوسط ودولة األدارسة يف املغرب األقصى :

بدا من أن تعهد حبكم البالد  م ، مل جتد حكومة اخلالفةنظرا لكثرة الفنت واالنتفاضات يف إفريقية كما تقد
ا حرية التصرف داخل هللعائلة من عرب إفريقية تكفيهم مؤونة تلك الفنت اليت طاملا شغلتهم ، ويكون 

 ن األغلب بن سامل التميميبالبالد مع التبعية لدولة اخلالفة فكان أن كلف الرشيد هبذه املهمة إبراهيم 

ريقية فإن أابه األغلب قد بشجاعة اندرة ، وثقافة عالية ابإلضافة إىل معرفته بشؤون إفالذي كان يتمتع 
هـ ( كما كان هو عامال على الزاب . 150هـ _148توىل حكم القريوان )

1)لقد دامت الدولة األغلبية 1 1 إبفريقية مايزيد عن قرن من الزمان ، يعترب من أزهى عصور هذه البالد يف  (
ويف جمال احلضارة والعمران واألمن واالستقرار وازدهرت احلياة االقتصادية ازدهارا كبريا خال  اجملال العلمي ،

1)ماكان يف عهد إبراهيم ابن أمحد 1 2 ).


1)واستطاعت الدولة أن تتخلص من فنت اخلوارج ، حيث أسس الصفرية دولتهم )املدرارية( بسلجماسة 1 3 ) 
1)مية( بتيهرت اجلديدة هـ( وأسس اإلابضية دولتهم )الرست296 –هـ 140) 1 4 هـ( 297 -هـ 161) (

واهتمت كل من الدولتني بشؤوهنا الداخلية ومالتا إىل السالمة غالبا إذا استثنينا بعض احملاوالت الفاشلة 
1)اليت مل تشكل خطرا على األغالبة 1 5 ). 



                                                           

(1 1 0 ، العرب  91-78تونس ، خالصة اتريخ  191-1/120، إحتاف أهل الزمان  381-1/90البيان املغرب (
-184، 141،  105-5/204 ، الكامل 112-2/118 ، الشجرة 153-24/100ألرب ، هناية ا4/196-206

، اتريخ  45-14، أعمال األعالم  179،  1/613لسرياء ، احللة ا 35-24اخلالصة النقية   252، 215، 186
ية  )كامال( ، اجملتمع التونسي على عهد األغالبة ، الدولة األغلب 233-212، اتريخ الرقيق 183-2/27املغرب العريب 

، األغالبة  100- 83ريخ املغرب ، معامل ات 12-7بقات أيب العرب  ، مقدمة ط 80-65ن ، القريوا 19-21
 وسياستهم اخلارجية )كامال( .

(1 1  1/49،33،28( انظر تراجم بعض رجاهلا يف األعالم 1
(1 1 2  . 1/120،191، البيان املغرب  1/411انظر الرايض (
(1 1 3  .112، اخلوارج يف بالد املغرب  1/317انظر البيان (
(1 1 4  . 144، اخلوارج يف بالد املغرب 1/317انظر البيان املغرب (
(1 1 5  . 101،  99األغالبة ص(
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له شيئا وسرعان وأما الوضع مع األدارسة فكان أن وجه إبراهيم بن األغلب إىل راشد من يقتله فلم يغن قت
ماعني وصي آخر وهو أبو خالد يزيد ابن إلياس العبدي الذي أخذ بيعة جديدة للملك اليافع وانتشر 
صيته ، وقدمت عليه الوفود من إفريقية واألندلس فأجزل هلم العطاء واستوزر واستكتب منهم مث عزم على 

هـ 192نة فاس فبىن عدوة األندلس سنة بناء مدينة جديدة ، يقيم فيها هو وخاصته وجيشه فكان بناء مدي
1)هـ وبىن جامع الشرفاء بعدوة القرويني وجامع األشياخ بعدوة األندلس193وعدوة القرويني سنة  1 6 ).

مث متكن إدريس من حمو دعوة اخلوارج وغزا بعض املناطق ، اليت كانت حتت وطأة الكفار مث تويف سنة 
1)هـ 213 1 7 ).

ة منها واحدا من إخوته قسم اململكة إىل والايت وضع على رأس كل واليمث توىل حممد بن إدريس األمر و 
حممد بن إدريس سنة  واحتفظ لنفسه بفاس وحدث بينه وبني بعض إخوانه قتال انتهى ابنتصاره ، وتويف

خيه حيىي ابألمر من هـ ، وعهد أل234هـ ، وتوىل بعده ولده علي بن حممد الذي تويف بدوره سنة 221
عصره ، وقصد الناس  حبسن السرية والتمسك ابلدين ومقاومة البدع وازدهرت الثقافة يفبعده ، فعرف 

كله جامع القرويني ومسجد   مدينة فاس من األندلس وإفريقية ويف أايمه بين أهم آاثر فاس واملغرب األقصى
هـ .245األندلس سنة 

ء السرية والشراب والنساء وترك احلكم وملا هلك حيىي توىل األمر من بعده ابنه حيىي بن حيىي وقد عرف بسو 
1)بفضيحة ، توىل بعدها األمر والد زوجته علي بن عمر بن إدريس 1 8 وكان فقيها عارفا ابحلديث وصارت  (

بينه وبني اخلوارج وقائع ، استوىل بعدها عبد الرزاق الفهري على فاس حىت انتزعها منه حيىي بن القاسم ، 
هـ ، وتوىل األمر حيىي بن إدريس 292ىت اغتاله الربيع بن سليمان سنة ومل يزل ملكا على فاس وأعماهلا ح

 بن عمر.


وكان حيىي بن إدريس رجال صاحلا حافظا للحديث ويف عهده اختط عبيد هللا الباطين املهدية ، وهزم حيىي 
1)وفرض سلطانه على املغرب األقصى _ كما سيأيت _ فكانت هناية دولة األدارسة األوىل 1 9 ) .



                                                           

(1 1 6 من أسس مدينة فاس ( وقد حدث خالف في298امللوك األدارسة ملؤلف جمهول ) مطبوع ضمن دولة األدارسة ص (
 . 103 - 87ولة األدارسة ص ينظر له ابلتفصيل د

(1 1 7  .4/14، العرب  531انظر احللة السرياء (
(1 1 8  . 208 - 207، أعمال األعالم   4/15انظر العرب (
(1 1 9  6/134، العرب 5/182، صبح األعشى  210، أعمال األعالم ص56، الدرر السنية ص1/166انظر االستقصاء (
.  
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ك نوع آخر من الثورات عرفه العهد األغليب ، وقد متثل يف الثورات املتتالية اليت قام هبا قادة اجلند الذين وهنا
رأوا ألنفسهم حقا يف مشاطرة األغالبة احلكم ، وكان منبت هذه الثورات يف تونس غالبا وأحياان يف طرابلس 

راهيم بن األغلب ووزيره ، وقد متكن من هـ وهو قائد إب194وأخطرها ثورة عمران بن جمالد الربعي سنة 
االستيالء على القريوان ملدة سنة كاملة قبل أن ينجح إبراهيم يف إمخاد ثورته كما اثر على زايدة هللا ابن 

هـ ، ومتكن من السيطرة على 209هـ( كبري قادته منصور بن نصر الطنبذي سنة 223هـ_201إبراهيم )
على املدن ، ومل يتمكن زايدة هللا من إعادة األمور إىل نصاهبا إال بعد معظم إفريقية واستوىل قادة اجليش 

هـ ( وأما الثورات األخرى فلم تكن ذات ابل وبذلك متكن أمراء األغالبة من متهيد 213أربعة أعوام )سنة 
وا هـ( حىت وصل264هـ( ومالطة وسردانية وسرقوسة )212البالد واهتموا ابلغزو اخلارجي ، ففتحوا صقلية )

1)إىل روما 2 0 ).
هـ( ، وبنوا 263هـ( ورقادة )185كما اعتىن األغالبة ابلناحية العمرانية فأسسوا عدة مدن كالعباسية )

احملارس واحلصون وقصور الرابط ومواجل املياه ، وعرفت يف عهدهم املكتبات العامة ، وحبست فيها 
1)املصنفات على طلبة العلم 2 1 ).



بصورة واضحة يف عهد األغالبة واألدارسة واالعتزال تعود نشأته إىل وظهر مذهب االعتزال إبفريقية 
االختالف الواقع بني واصل بن عطاء واحلسن البصري حول مرتكب الكبرية ، فاعتزل واصل جملس احلسن 

ن وأظهر القول أبنه يف منزلة بني منزليت الكفر واإلميان ودعا إىل بدعته ، وكان مبعوثه إىل إفريقية عبد هللا ب
1)احلارث الذي دخلها يف بداية القرن الثاين 2 2 مث تبىن الفكر االعتزايل بعض والة األغالبة ، ومتكن املعتزلة  (

من الوصول إىل القضاء مرتني ابلقريوان وامتحنوا أهل السنة يف مسألة القول خبلق القرآن وكانوا يدرسون 
1)االعتزايل نظرايهتم يف جامع عقبة وسبق تبين بعض حكام األدارسة للفكر 2 3 ، وقد قاوم الشعب اإلفريقي (

االعتزال أشد املقاومة ، وصدرت الفتاوى عنهم واملؤلفات يف الرد عليهم ، ومازال أمرهم يف تناقص حىت 
1)زال كلية من إفريقية ، بعد قيام دولة بين عبيد 2 4 ) .

                                                           

(1 2 0  . 2/114ورقات (
(1 2 1  . 339ل قدمي سج 14، 8املكتبة األثرية ص(
(1 2 2  . 92، الصراع املذهيب ص 162انظر املدارس الكالمية ص(
(1 2 3  . 50انظر املؤنس (
(1 2 4  .1/11، املدارك 199، حسن البيان  91يب العرب ، طبقات أ224-198انظر طبقات اخلشين (
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1)ةوقد وصف عامة أمراء األغالبة األحد عشر ، حبسن السرية ، واإلحسان إىل الرعي 2 5 إال ماكان من (
هـ( الذي فرض إخراج العشر من احلبوب مااًل ، فسخط عليه الناس 201هـ_196عبدهللا بن إبراهيم )

1)ورفضه الفقهاء ، ودعوا عليه فمات بسبب دعوهتم 2 6 وميثل عصر االستبداد يف العهد األغليب إبراهيم بن (
دة من حكمه ، وأتى مبنكرات هـ( ، فقد فسد فكره بعد م289هـ_261أمحد بن حممد بن األغلب )

اليفعلها عاقل منها أن قتل ابنه وبناته الست عشرة وثالمثائة من خدمه ، كما قتل كتابه وحجابه ومثانية 
من إخوته وله طرق بشعة يف القتل كاخلنق والطرح يف النار أو البناء على املعاقب حىت يهلك جوعا وعطشا 

 عهده بداية النهاية للدولة األغلبية خاصة بعدما أوقع ظلما ، وكان ميارس القتل شهوة وبطرا ، ويعترب
بسبعمائة من رجال قلعة بلزمة ، وكانوا أويل أبس شديد يف الدفاع عن الدولة وبقتلهم انفتح الطريق أمام 

1)داعي الشيعة اإلمساعيلية لدخول القريوان 2 7 ) .
1)واثرت أطراف البالد على ظلم إبراهيم 2 8 ظهر فيه دعوة الشيعة اإلمساعيلية بني يف الوقت الذي بدأت ت(

هـ( الذي مل 290هـ _189قبائل الرببر ، فأعلن إبراهيم التوبة وختلى عن امللك البنه أيب العباس عبدهللا )
هـ( خامتة أمراء 290هـ_196حيكم إال سنة واحدة إذ قتله بعض خدمه فتوىل بعده ابنه زايدة هللا الثالث )

بقتل مجيع أعمامه حىت عمه الزاهد الساكن بقصر سوسة ، كما استدعى  األغالبة ، وقد استهل عهده
عبد هللا األحول ، الذي كان يقاتل أاب عبد هللا الشيعي الذي بدأ يتقدم حنو عاصمة األغالبة . أخاه أاب

ضيه وملا رأى زايدة هللا اخلطر حمدقا به مل جيد بدا من التودد إىل العامة واالستنصار ابلعلماء ، فعزل قا
هـ( ، وكتب إىل 293هـ_291املعتزيل الذي اضطهد أهل السنة وأبدله حبماس بن مروان الفقيه املالكي )

الناس إين عزلت عنكم اجلايف اجللف املبتدع املتعسف ، ووليت القضاء محاس بن مروان لرأفته ورمحته 
ا الصنعاين اخلارج علينا مع وطهارته وعلمه ابلكتاب والسنة ، كما أرسل إىل العلماء وقال هلم : إن هذ

ارتدوا بعده ، ويسمى أصحابه  كتامة يلعن أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما ويزعم أن أصحاب النيب 
املؤمنني ومن خيالفه يف مذهبه الكافرين ويبيح دم من خالف رأيه ، فأظهر الفقهاء لعنه والرباءة منه وحرضوا 

1)الناس على قتاله 2 9 ه مذهبه من التعطيل واإلابحية والعداوة لإلسالم . لعلمهم مبا ينطوي علي (

وقد بذل زايدة هللا أمواال طائلة لتجهيز اجليوش اليت أرسلها حملاربة أيب عبد هللا مث عكف على شهواته ، 
ويف حني كان الشيعي حيتل البالد مدينة بعد مدينة كان زايدة هللا قد أقبل على اللذات واللهو ومعاشرة 

                                                           

(1 2 5   . 263،  5/253،الكامل  1/107،104، إحتاف أهل الزمان 4/201انظر مثال العرب (
(1 2 6  . 1/96، البيان املغرب 4/197 انظر العرب(
(1 2 7  .2/113، اتريخ املغرب العريب 4/204، العرب 27انظر أعمال األعالم (
(1 2 8  .1/115إحتاف أهل الزمان (
(1 2 9  . 137، 1/136البيان املغرب (
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1)أمهل أمور امللكاملضحكني ، و  3 0 ومل ينتبه من غفلته إال على نبأ سقوط مدينة األربس وهي آخر معقل  (
حيميه من الشيعة، فجمع ماخف من أمواله وهرب ليال إىل مصر يف خاصته ، وترك أهل إفريقية هنبا للطمع 

هـ .296الباطين وذلك يف مجادى اآلخرة سنة 
األغالبة ازدهارا كبريا لطول عمر هذه الدولة وماشهدته من أما عن احلياة العلمية فإهنا شهدت يف عهد 

1)االستقرار ابإلضافة إىل أن مؤسسها قد طلب العلم يف أول حياته ، ومسع من الليث بن سعد وغريه 3 1 ) ،
1)وكان حافظا للقرآن يلي الصالة يف اجلامع األعظم بنفسه 3 2 ، فكان يعرف حق العلم وأهله أما خلفه فلم (

فته واهتمامه إال أهنم كانوا يفزعون إىل العلماء عند احلاجة ويعقدون يف دواوينهم جمالس يكن هلم مثل ثقا
1)املناظرة واملذاكرة 3 3 1)، كما كانوا يقومون بزايرة دور العباد والعلماء والكتاتيب املناسبات املختلفة( 3 4 )  ،

هلم ابإلضافة إىل أنه كان  وكان األمراء األغالبة مييلون إىل مذهب احلنفية ملا فيه من الرخص والتسهيل
املذهب الرمسي للدولة العباسية ، وكان هذا مما أحدث نفرة شديدة بني علماء املالكية وبني األمراء .

وملا حدثت يف بغداد حمنة القول خبلق القرآن دعا إليها بعض أمراء القريوان وكتبوا السجالت بذلك وقرئت 
1)على املنابر 3 5 القريوان مثل موسى بن معاوية الصمادحي ، وأمحد بن يزيد،  وامتحن بسببها كبار علماء(

ومها من جلة حمدثي القريوان ، كما امتحن بسببها اإلمام سحنون فاختفى مث جيء به إىل ابن األغلب 
هـ( وقال له : ماتقول 234فجمع له القواد والوزراء والقاضي ابن أيب اجلواد )وهو حنفي أظهر االعتزال ت

ال سحنون أصلح هللا األمري أما شيء أبدأ به من نفسي فال ، ولكن الذي مسعت ممن يف القرآن ؟ فق
تعلمت منه وأخذت ديين عنه فهم كانوا يقولون :إن القرآن كالم هللا وليس مبخلوق فقال ابن أيب اجلواد 

محزة : :إنه قد كفر فاقتله ودمه يف عنقي وقال مثل ذلك نصر بن محزة القائد وغريه ، فقال لداود بن 
ماتقول ايداود ؟ فقال : أصلح هللا األمري قتله ابلسيف راحة له ، ولكن اقتله قتل احلياة يؤخذ عليه احلمالء 
) أي الكفالء ( وينادى عليه بسماط القريوان أن ال يفيت واليسمع أحداً ويلزم داره ففعل ذلك أبو جعفر 

لق القرآن سببا يف اختفاء كثري من علماء القريوان وترك قول من أشار إليه بقتله وهكذا كانت حمنة القول خب
1)، ومنعهم من التدريس واإلفتاء 3 6 ).

                                                           

(1 3 0  . 6/123، الكامل 1/143، وانظر البيان املغرب 4/205العرب (
(1 3 1  . 1/83، ورقات  38، وانظر : شهريات 9/129سري أعالم النبالء (
(1 3 2  . 1/104إحتاف أهل الزمان (
(1 3 3  .237، طبقات اخلشين 88، طبقات أيب العرب 1/489،288،287،276انظر الرايض (
(1 3 4  . 1/411انظر الرايض (
(1 3 5  . 3/222، املدارك  3/792، احللل 454انظر احملن (
(1 3 6  . 456احملن (
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وكان أكثر أمراء األغالبة مييلون إىل تعيني القضاة احلنفية ، وهؤالء غالبا ما ينكلون ابلعلماء املدنيني مثل 
، وضرهبم ونكل ببعضهم  حممد بن عبدون الذي امتحن على يديه مجاعة من الفقهاء املالكية وأهل السنة

1)وأطلقهم وأغرى األمري ببعضهم فقتل منهم 3 7 ).
ويف املقابل كان علماء املالكية يرفضون كل عرض وظيفي من األمراء متأسني يف ذلك مبا فعله اإلمام مالك 

مدة  من البعد عن السلطان توقرياً للعلم ورفعًا لشأنه ، ومن قبل منهم القضاء إمنا قبله بعد أن أدير عليه
طويلة ، وبعد أن اشرتط شروطا استوثق معها قيامه ابلعدل ، كما فعل اإلمام سحنون ، وعيسى بن 

1)مسكني وغريمها 3 8 ).


وانتشرت املكتبات اخلاصة ومنها مكتبة سحنون ، وكانت حتتوي على كتب عظيمة منها : مجيع كتب 
مساعات عن سفيان بن عيينة ، وهو من عبد هللا بن وهب وهو راوية للتفسري عن اإلمام مالك وكان عنده 

1)أئمة التفسري 3 9 ، ومكتبة حممد ابن سحنون الذي بلغت مصنفاته مائيت كتاب يف مجيع العلوم ومنها علوم (
1)القرآن 4 0 ). 


هـ ، وهو 298كما أنه كان هناك بيت احلكمة القريواين الذي كان يرأسه إبراهيم بن أمحد الشيباين ت 
كتاب سراج اهلدى يف القرآن ومشكله وإعرابه ومعانيه ، ومصنفات أخرى صاحب مسند يف احلديث وله  

1)يف األدب 4 1 وأتيت ترمجته إن شاء هللا تعاىل ، وكثرت يف ذلك الوقت قصور الرابط اليت بدأ إنشاؤها بقصر (
1)هـ ، وكانت مع مهمتها اجلهادية مراكز تعليمية هامة 180املنستري على يد هرمثة بن أعني سنة  4 2 ). 

توىل قضاء صقلية أحد تالمذة سحنون ، وهو سليمان بن سامل احملدث الفقيه املفسر وبث فيها علما كما 
1)كثريا ، ونشر مذهب اإلمام مالك فيها 4 3 ).

                                                           

(1 3 7  . 3/233املدارك (
(1 3 8  . 3/214ك ، املدار 2/84انظر مثال : املعامل (
(1 3 9  .11انظر مناقب أيب إسحق اجلبنياين (
(1 4 0  . 234، الديباج  1/443انظر الرايض (
(1 4 1  . 1/134البيان املغرب (
(1 4 2  .100، الفرق اإلسالمية ص 2/91، ورقات  2/196، املعامل  1/89انظر البيان املغرب (
(1 4 3   .1/71لشجرة ، ا 3/775، احللل السندسية  2/206، املعامل  147انظر طبقات اخلشين (
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وتكثفت رحلة األندلسيني إىل إفريقية ومنهم : بقي بن خملد صاحب التفسري واملسند اللذين النظري هلما 
كاإلمام أمحد وابن معني وال شك أنه قد استفاد من مروايت اإلمام ، وقد مسع من كبار حمدثي املشرق ،  

1)أمحد يف تفسريه 4 4 ).
وكانت منازل العلماء من املراكز العلمية اليت سامهت يف نشر العلم ، فكان لإلمام سحنون حلقة عظيمة 

بن وهب يف داره ، وكان حملمد بن حيىي بن سالم املفسر مثلها ، وكان عيسى بن مسكني حيدث بكتب ا
1)يف منزله 4 5 ).

ورحل يوسف بن حيىي املغامي القرطيب نزيل القريوان إىل اليمن ومسع هبا من إسحق بن إبراهيم الدبري 
صاحب عبد الرزاق وراوي مصنفه ومعلوم أن عبد الرزاق له تفسري مسند وال يستبعد أن يكون يوسف 

1)مسعه أيضا من إسحق 4 6 ).
ي ابن أيب منظور قاضي قريوان إىل صنعاء ، فسمع هبا من الدبري وأيضا رحل حممد بن عبد هللا األنصار 

1)مصنف عبد الرزاق 4 7 ).
وقد حدث سحنون بكتب ابن وهب كلها يف قصر زايد ، عندما خرج إليه فرارا من حمنة القول خبلق 

1)القرآن 4 8 ) .


إمنا كان سببه حرص فلم يكن االزدهار العلمي يف تلك الفرتة إذن انجتًا عن تشجيع من األمراء األغالبة 
العلماء ومقدرهتم على االستفادة من الظروف املتاحة هلم لنشر العلم ، وحنن إذا استثنينا مسألة القول خبلق 
القرآن جند أن حكومة القريوان مل تكن تتدخل يف الناحية العلمية بدليل أن حلقات اإلابضية والصفرية 

1)رن يف العهد األغليب حىت جاء اإلمام سحنون فشردهمواملعتزلة كانت تعقد يف جامع عقبة ملدة نصف ق 4 9 ) ،
ويف عهد األغالبة استقر املذهبان املالكي واحلنفي ، ونشطت احلياة املسجدية وكثر العلماء وتكثفت الرحلة 

هـ( تفسريه وجامعه يف 200إىل املشرق ، وأقبل أهل إفريقية على التصنيف فصنف حيىي بن سالم )ت
ام سحنون املدونة وذيل مسائلها ابألحاديث ، وصنف حممد بن سحنون شرحا على احلديث ، ورتب اإلم

                                                           

(1 4 4 ري أعالم النبالء س، 40، طبقات املفسرين للسيوطي  167، جذوة املقتبس  1/107انظر اتريخ ابن الفرضي (
 . 1/116، الصلة  13/285

(1 4 5  . 34، املكتبة األثرية  3/335، املدارك  1/365انظر الرايض (
(1 4 6  .2/201لفرضي ، اتريخ ابن ا 11/418، األنساب  1/76، الشجرة 356انظر الديباج (
(1 4 7  .1/363، تكملة الصلة  3/339، املدارك  2/357، الرايض 173انظر طبقات اخلشين (
(1 4 8  . 1/426الرايض (
(1 4 9  . 1/73، ورقات  50انظر : املؤنس (



49 

 

املوطأ ومسندا يف احلديث وغري ذلك ، وصنف العلماء كثريا من املصنفات يف الرد على املعتزلة مثل كتاب 
 احلجة على القدرية حملمد بن سحنون وكتاب االستواء لسعيد بن احلداد وغريمها  كما امتألت احلصون

1)واحملارس ابلعلماء ، والعباد املرابطني ، فقد بىن األغالبة أكثر من ثالثني ألف معقل 5 0 ).
الد األندلس وهذا أدى إىل بوقد كان موقع القريوان وبالد املغرب يف منطقة واصلة بني بالد املشرق وبني 

 ويتضح ذلك جليا يف جمال هللا االستفادة من العلماء الذين انطلقوا بني املنطقتني لنشر العلم والدعوة إيل
مية إبفريقية وأصبحت التفسري فيما أييت من موضوعات هذا البحث ، وهبذا تكاملت جوانب احلياة العل

قادرة على مواجهة اخلطر الباطين الذي حل بساحتها بعد ذلك كما سيأيت .

 
1)هـ(362_296اثلثا : عصر الشيعة اإلمساعيلية ) 5 1 انية يف املغرب ، وقيام دولة األدارسة الث(

:األقصى
1)ينتمي العبيديون 5 2 إىل الطائفة اإلمساعيلية من الرافضــة ، وهم القائلون إبمامة (

إمساعيل بعد أبيه جعفر الصادق رغم اتفاق أهل التاريخ على وفاة إمساعيل يف حياة أبيه ، ويعتربون أن 
1)عبيد هللا صاحب إفريقية رابع أئمتهم املستورين 5 3 ). 

                                                           

(1 5 0  . 13/488انظر : سري أعالم النبالء (
(1 5 1  637-2/593 ، املغرب الكبري 332-229، حسن البيان  282-152102-1/124( انظر : البيان املغرب 

 ، 305،  238 ، 190،  160 ، 151 /6، 135-6/127، الكامل يف التاريخ  1/26، اتريخ عجائب اآلاثر 
، اتريخ  97-83ان ، القريو  136-119ريخ املغرب ات، معامل  123-2/122، الشجرة 65-54، املؤنس  311

 87-2/59،  45-2/41، الرايض  1/60، االستقصا  44-39، أعالم ابن عاشور  577،  2/535املغرب العريب 
 211-203،  193-167املذهيب  ، الصراع 201-200إلسالمية ا، الفرق  338-339،  297-299، 292، 

، النجوم  42-35ة النقية ، اخلالص 393-2/387،  196-1/190لسرياء ، احللة ا 65-46، أعمال األعالم 
،  215خلشين ، طبقات ا321-1/318، املدارك 125-123،  120، اإلابضية ابجلريد 177-3/168الزاهرة 
،  49-4/28، العرب 266، رحلة التجاين 2/148لسامي ا، الفكر  274-62فتتاح الدعوة ا، رسالة  225-226

-166العريب  ، املغرب 101-55حلنفاء ، اتعاظ ا 23-21، مقدمة ابن خلدون  345.  11/179البداية والنهاية 
 .  58-17غرب العريب ، مرحلة التشيع يف امل 174

(1 5 2  نسبة إىل عبيد هللا الذي لقب نفسه ابملهدي ، أول ملوك الرافضة إبفريقية .(
(1 5 3  . 4/30انظر العرب (
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1)لباطنيةويلقبون اب 5 4 والرافضة ويسمون املالحدة ، ملا يف مقاالهتم من اإلحلاد ، كما مسوا ابملشارقة لقدومهم (
1)من املشرق 5 5 وينتسب عبيد هللا أول ملوك هذه الطائفة إىل آل البيت زورا وهبتاان ، فالصحيح أنه دعي  (

1)يف نسبه ، وأنه من ولد عبد هللا بن ميمون القداح 5 6 قيقة شائعة يف أول أمرهم ، وقد كانت هذه احل (
1)إبفريقية ومصر واحلرمني 5 7 مبا اليدع جماال للشك واللبس . (

أما عن دعوهتم يف املغرب فإنه ملا وقعت مطاردة الروافض يف املشرق أخذوا يبثون دعاهتم يف األمصار 
أمحد بن حممد بن البعيدة عن يد اخلالفة ، فكلفوا أبمر املغرب أحد دهاهتم املسمى أبو عبدهللا احلسني بن 

1)زكرايء الصنعاين ، وقد تعلم طرق الدعوة يف اليمن مث اتصل حبجيج كتامة 5 8 ، فخدعهم ابحلديث عن (
حب آل البيت حىت أحلوا عليه يف مصاحبتهم إىل بالدهم ، فأظهر التمنع أوال مث وافقهم بعد أن علم من 

1)أوضاع بالدهم ما شجعه ويف كتامة 5 9 وله ، ووقعت بسببه فنت كاد يهلك أظهر دعوته والتف الناس ح(
فيها ، مث قوي أمره وقصدته قبائل الرببر من كل فج ، فبدأ حيتل بالد املغرب بلدا بلدا ، ويف أثناء ذلك 
دخل عبيدهللا املغرب متخفيا وعيون اخلالفة تالحقه حىت سجن يف سجلماسة ، وبعد حروب دامت أكثر 

هـ مث أخرج عبيد هللا من 296األغالبة ، ودخل القريوان سنة من مخس سنوات متكن أبو عبد هللا من طرد 
هـ ، بعد أن استطاعا القضاء على الدولة 297سجنه بسجلماسة ، ودخال معا عاصمة إفريقية سنة 

1)هـ296الرستمية اإلابضية يف املغرب األوسط سنة  6 0 ، واستطاع الباطنيون القضاء على دولة األدارسة (
1)هـ319ة األوىل متاما يف حدود سن 6 1 1)هـ349، والقضاء على الدولة املدرارية الصفرية سنة ( 6 2 ) .

                                                           

(1 5 4  . 63الفرق بني الفرق (
(1 5 5  . 93رسالة افتتاح الدعوة (
(1 5 6  . 22أحد كبار مؤسسي الفكر الباطين ، انظر: الفرق بني الفرق (
(1 5 7 االنتساب إىل آل البيت :  ، وراجع عن بيان كذهبم يف1/282، البيان املغرب  7/263انظر : الكامل يف التاريخ (

، 4/75، النجوم الزاهرة 11/179 ، البداية والنهاية8، اإلعالن ابلتوبيخ 5/184، سري أعالم النبالء 153املنار املنيف 
ما ألف يف ذلك بعض كادعاءهم ،   فضح فيه وصنف أبو بكر الباقالين كتااب مساه ل كشف األسرار وهتك األستار 

 .22الشيعة املعاصرين هلم ، انظر اتعاظ احلنفاء 
(1 5 8 ، البيان املغرب 2/105: الشجرة كتامة : من أكرب قبائل الرببر يف املغرب ، وعليهم قامت دعوة الرافضة فيه ، انظر(
1/124 .  
(1 5 9  انظر : دور كتامة يف اتريخ اخلالفة الفاطمية .(
(1 6 0  . 176غرب واألندلس ص يف اتريخ امل(
(1 6 1   .154 - 153انظر دولة األدارسة ص (
(1 6 2  . 177يف اتريخ املغرب واألندلس ص(
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وبدأ عهد االضطهاد الذي عاشه أهل السنة حتت االحتالل العبيدي ، وقد استمر حكم اإلمساعيلية 
إبفريقية واملغرب ستا ومثانني سنة كرسوا فيها كل جهودهم إلماتة السنة ونشر البدع ، ومنع العلم ، 

سبيل ذلك أخس الوسائل فتعرض الناس يف عهدهم لظلم عظيم وضيق شديد ، وكان علماء مستعملني يف 
السنة من قراء وحمدثني وفقهاء هلم ابملرصاد ، جاء يف املعامل : جزى هللا مشيخة القريوان خريا ، هذا ميوت 

1)، وهذا يضرب ، وهذا يسجن ، وهم صابرون اليفرون ولو فروا لكفرت العامة دفعة واحدة  6 3 ).
ورغم سيطرة العبيديني العسكرية على مجيع أحناء املغرب وصقلية وحوض البحر األبيض املتوسط فإهنم مل 

1)حيسوا ابألمن واالستقرار ، ومل تكن الثورات الكثرية اليت شهدها عهدهم 6 4 هي السبب األكرب يف قلقهم،  (
ض يقومون أبعمال منكرة لنشر أابطيلهم وإمنا مثار قلقهم هم هؤالء العلماء املؤمنون ، ومن هنا راح الرواف

ومحل الناس على اعتناق مذهبهم، إال أهنا مل تزد أهل السنة منهم إال نفورا ، وكان عهدهم من أضيق 
1)العهود وأشدها على الناس لتبديدهم األموال إبعطائها اليهود والنصارى وانفاقها يف اخلمور وامللذات 6 5 ).

لم وأهله بصفة خاصة :ة جرائمهم يف حق اإلسالم عامة ، ويف حق العوميكن أن نلخص يف النقاط التالي

لقد ادعى عبيد هللا الرسالة ، فإنه ملا وصل إىل رقادة ، طلب فقيهني من فقهاء القريوان ، فدخال عليه  -1
وهو جالس على كرسي ملكه فقال هلما بعض دعاته : اشهدا أن هذا رسول هللا فقاال بلفظ واحد : لو 

1)ا والشمس عن ميينه والقمر عن يساره يقوالن : إنه رسول هللا ماقلنا ذلك ! فأمر بذحبهماجاء هذ 6 6 بل (
لقد غال فيه أصحابه حىت أهلَّوه فقد كانت أمياهنم : وحق عامل الغيب والشهادة موالان الذي برقادة ، وكان 

شي يف األسواق ، كما أن بعضهم يتصدى لعبيد هللا ويقول له : ارق إىل السماء مل تقيم يف األرض ومت
أمريهم الرابع معد بن إمساعيل ادعى النبوة وجعل من اندى فوق صومعة القريوان : أشهد أن معد بن 

1)إمساعيل رسول هللا فارتج البلد لذلك 6 7) .
د هللا :_ لقد مدح حكامهم أبنواع من الكفر وأقروها ، منها قول أحد شعرائهم يف عبي2

ـيح          حـل هبا آدم ونوححل برقادة املس

حل هبا هللا ذو املعايل         فكل شيء سواه ريح

                                                           

(1 6 3  . 2/292املعامل (
(1 6 4 هـ  انظر النجوم 298تله سنة من أخطر هذه الثورات ثورة داعية أيب عبد هللا الذي شكك يف إمامة عبيد هللا ، فق(

بق للعبيديني إال املهدية انظر العرب يالذي استوىل على كامل بالد إفريقية حىت مل  ، وثورة أيب يزيد اخلارجي 1/154الزاهرة 
4/40-44 . 
(1 6 5  . 168، طبقات اخلشين  3/714انظر املدارك (
(1 6 6  . 2/49، الرايض 14/216سري أعالم النبالء (
(1 6 7  . 1/285،282،186،160البيان املغرب (
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وقول اآلخر يف املعز :

1)ماشئت الماشاءت األقدار         فاحكم فأنت الواحد القهار 6 8 )


وخصصوا  نيب _ أظهروا سب الصحابة ، رضوان هللا عليهم ، وطعنوا فيهم ، وزعموا أهنم ارتدوا بعد ال3
دعاة للنداء بذلك يف األسواق ، وعلقوا رؤوس األكباش ، واحلمري على أبواب احلوانيت ، وكتبوا عليها 

1)أمساء الصحابة 6 9 1)، وكان من ذكر الصحابة خبري أو فضل بعضهم على علي قتل أو سجن( 7 0 فلم يكن (
1)أحد يذكرهم ابلثناء إال يف دور العلماء 7 1 ).

على خري العمل ، وأسقطوا يف أذان الفجر : الصالة خري من النوم ، ومنعوا _ زادوا يف األذان حي 4
الناس من قيام رمضان ، وليس شيء أشد على بين عبيد من هذه الصالة ، وقدموا صالة الظهر قبل الزوال 

1)وأمروا بصالة العصر يف وقت الظهر لفتنة الناس 7 2 ، أما خطبة اجلمعة فقد أظهروا فيها سب الصحابة (
واب من الكفر ، فرتكها الناس وأقفرت املساجد يف زماهنم ، وكان بعض أئمتهم يصلون إىل رقادة فلما وضر 
انتقل

1)عبيد هللا إىل املهدية صلوا إليها 7 3 1)وكثريا ماجيربون الناس على الفطر قبل رؤية هالل شوال ( 7 4 ). 
1)م_ دعوا إىل اإلابحية ، وتعطيل الشرائع ، وإسقاط الفرائض عمن تبع دعوهت5 7 5 ، وكانوا يرسلون دعاهتم (

إىل األطراف إلظهار ذلك ، فإن وجدوا الناس مغضني عنه أشاعوه حىت كان الرجل أييت حليلة جاره وهو 
1)ينظر ، فإن قبل ذلك عد عندهم من الصابرين 7 6 ).

_ أجربوا الناس على الدخول يف دعوهتم فمن أجاب تركوه ورمبا ولوه بعض املناصب ، ومن رفض قتل ، 6
ما فعلوا عقب أول مجعة خطبها عبيد هللا ابلقريوان مث ملا أكثر دعاهتم على أهل القريوان وقعت بني ك

1)الفريقني مقتلة عظيمة فأمر الشيعي ابلكف عن العوام 7 7 وطلب العلماء لتشريقهم أي إدخاهلم يف  (

                                                           

(1 6 8  .184دلس ص، يف اتريخ املغرب واألن7/46انظر : الكامل (
(1 6 9  . 2/424،338، الرايض  3/318املدارك (
(1 7 0  . 279، احملن 3/35املعامل (
(1 7 1  . 3/378املدارك (
(1 7 2   . 65مناقب أيب إسحاق (
(1 7 3  . 2/42، الرايض 287ن ، احمل1/186،البيان املغرب 3/5، املعامل 3/338، املدارك  266انظر رحلة التجاين (
(1 7 4  . 3/49انظر املعامل (
(1 7 5   .                2/504الرايض (
(1 7 6  . 1/185انظر البيان املغرب (
(1 7 7  . 6/135،133انظر الكامل (
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1)دعوهتم 7 8 منهم عدة آالف وافتعل مناظرات صورية  ، فدارت على علماء السنة مقتلة عظيمة ، وقتل  (
بسبب متسكهم إبسالمهم ومنافحتهم عن السنة قال القابسي : إن الذين ماتوا يف دار البحر )سجن 
العبيديني ( ابملهدية من حني دخل عبيد هللا إىل اآلن أربعة آالف رجل يف العذاب ، مابني عامل وعابد 

1)ورجل صاحل 7 9 رع القريوان ، فأثر ذلك على سري هذا عدا ماكانوا يقتلون دون سجن وميثل هبم يف شوا (
1)احلياة العلمية ، وقد مخل ذكر كثري من العلماء الذين آثروا اعتزال الفتنة ، مثل أيب حممد الورداين 8 0 ، ومع (

ذلك فإن هذه الشدة مل تزد أهل إفريقية إال متسكا بسنيتهم .

لطلبة ، وحبسوهم يف بيوهتم فكان _ منعوا العلماء من التدريس يف املساجد ، ونشر العلم ، واالجتماع اب7
1)من أيخذ عنهم ويتذاكر معهم إمنا يكون سرا ، وعلى حال خوف وريبة 8 1 ، فكان املوطأ وغريه من كتب  (

1)السنة التقرأ إال يف البيوت 8 2 1)وكانت السنة تعرض ابلقريوان سرا ( 8 3 ، وكان أبو حممد بن أيب زيد ، وأبو (
أيب بكر بن اللباد ، شيخ السنة ابلقريوان ، يف خفية وجيعالن الكتب حممد بن التبان ، وغريمها أيتيان إىل 

1)يف أوساطهما حىت تبتل ابلعرق خوفا من بين عبيد 8 4 ، وكان بعض العلماء خيرج إىل املقربة فيسترت فيها (
1)ويقرأ على الطلبة للخوف من بين عبيد ، ألهنم منعوا من بث العلم ، وسجنوا العلماء يف دورهم 8 5 ).

ور العلماء ، وبعض دخلت املساجد من حلق الذكر وجمالس العلم ، وأصبحت هذه املهمة تقع يف وبذلك 
م ومكنوهم من كل قصور الرابط خفية ويف مقابل ذلك فسح العبيديون لدعاهتم اجملال لنشر ضالالهت

الوسائل يف سبيل القضاء على اإلسالم والسنة .

مالك ، واعتربوا ذلك جرمية يعاقب عليها ابلضرب والسجن  _ حرموا على الفقهاء الفتوى مبذهب اإلمام8
1)أو القتل أحياان ، ويدار ابملقتول يف األسواق وينادى عليه هذا جزاء من يذهب مذهب مالك 8 6 ، ومل  (

1)يبيحوا الفتوى إال ملن تشرق وكفر 8 7 ).

                                                           

(1 7 8  . 225، طبقات اخلشين 3/521،املدارك 3/91انظر املعامل (
(1 7 9  . 2/326، وانظر الرايض 3/34املعامل (
(1 8 0  . 4/416انظر املدارك (
(1 8 1  . 2/148، الفكر السامي 5/121املدارك (
(1 8 2  . 195انظر طبقات اخلشين (
(1 8 3  . 201،153انظر : اتريخ ابن الفرضي (
(1 8 4  . 3/25انظر املعامل (
(1 8 5  . 3/39املعامل (
(1 8 6   . 1/159، البيان املغرب 2/265،41، وانظر الرايض  2/54إنباه الرواة (
(1 8 7   . 2/56الرايض (
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أن أاب حممد عبد  _ قاموا مبصادرة مصنفات أهل السنة وإتالفها ، ومنع الناس من تداوهلا ، من ذلك9
( تويف وترك سبعة قناطري كتب كلها خبط يده ، فرفعت إىل سلطان بين 346هللا بن أيب هاشم التجييب )ت

1)عبيد فأخذها ، ومنع الناس منها كيدا لإلسالم وبغضا فيه 8 8 وقد وجد موطأ اإلمام مالك عند رجل  (
1)فضربوه وطافوا به 8 9 هـ( املتعبد بقصر الطوب 324والين )ت، ورفعت إىل السلطان أشياء على سعدون اخل(

1)فأرسل إليه بعض حرسه فقيدوه ومجعوا مايف بيته من الكتب وأخذوه إىل عبيد هللا 9 0 ).
_ منعوا التجمعات ، فقد رفع على بعض العلماء العباد أنه جيتمع إليه العامة، ويدور هبم على قصور 10

الناس الذين جيتمعون على جنازة من ميوت من الرابط فمنعوهم خشية اخلروج عليهم ، وكانوا يفرقون 
1)العلماء 9 1 1)كما أهنم منعوا اجلوالن ابلليل ، وهلم بوق يضربونه أول الليل فمن وجد بعده ضرب عنقه(  9 2 ).

حرص العبيديون على حمو آاثر من سبقهم ولذلك أمر عبيد هللا إبزالة أمساء احلكام الذين بنوا  -11
بدهلا كما استوىل على أموال األحباس وسالح احلصون ، وطرد العباد  امسهاحلصون واملساجد وأن يكتب 

1)واملرابطني بقصر زايد وجعله خمزان للسالح 9 3 ).
وهكذا يتبني بكل وضوح حرص العبيديني على مصادرة الفكر السين ، وتعطيل شرائع اإلسالم ، وإماتة 

1)أهل السنة وعبادهم ومتصوفوهمالعلم الصحيح واضطهاد أهله ، ولكن أمام ذلك كله تضامن علماء  9 4 ) ،
وتضافرت جهودهم لرد كيد العبيديني ، وإخراجهم من أرض إفريقية ، ومنعهم من أن ينالوا حصن السنة 
ابملغرب ، والتف الشعب حول هؤالء العلماء العاملني ، الذين عرفوا بتضحياهتم املثالية يف سبيل احلق ، 

حلقيقيني لشعوهبم فأمروا مبقاطعة مجيع املؤسسات احلكومية فال ومتسكهم ابلسنة ، وأصبحوا هم القادة ا
خيتصمون إىل قضاهتم ، وال يصلون وراء أئمتهم ، وال أيتون معزين والمهنئني ، واليناكحوهنم ، واليتوارثون 

معهم ، وال يصلون على مواتهم .

                                                           

(1 8 8  . 3/341، وانظر املدارك 2/423الرايض (
(1 8 9  .  2/71انظر الفكر السامي (
(1 9 0   . 2/259انظر الرايض (
(1 9 1   . 2/258، الرايض 3/389انظر املدارك (
(1 9 2  . 3/384( انظر املدارك 
(1 9 3  . 19، موقف متصوفة إفريقية  2/222،56انظر الرايض (
(1 9 4 ريهم ابلتزامهم ابلسنة وبعدهم عن غابملغرب عن  -ات الزمانية التالية خبالف الفرت  -لقد امتاز متصوفة ذلك الوقت (

 . 7: متصوفة إفريقية الغلو والتطرف والزيغ انظر
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ىل اجلامع حىت إذا وصله يرفع وقد كان بعض العلماء يغتسل يوم اجلمعة ، ويلبس ثيابه ويتطيب ، وخيرج إ
1)عينيه إىل السماء ويقول : اللهم اشهد ، ويرجع إىل داره 9 5 ).

كما أفىت العلماء بكفر بين عبيد ، وأهنم ليسوا من أهل القبلة ، كما كفروا من دخل دعوهتم راضيا ، ومن 
1)خطب هلم ومل يعذروا املكره وقالوا: خيتار القتل وال يدخل دعوهتم 9 6 هذه الفتاوى وعرفها وقد شاعت  (

اخلاص والعام ، فكانت حاجزا منيعا بني العوام وبني الرتدي يف دعوة الرافضة .

ودأب علماء السنة على تعرية العبيديني وفضح معتقداهتم الباطلة حىت حيذرها العامة قال أبو إسحاق 
كان مما مأل به جمالسه هـ( ألصحابه : افتحوا ابب داري أنخذ يف ذمهم والتحذير منهم  و 356السبائي)ت

1): اإلكثار من ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم 9 7 ) .
ومل يتخل العلماء عن التدريس يف هذه الفرتة احلرجة ، فلما منعوا من التحديث واإلقراء يف املساجد فتحوا 

1)بيوهتم للطلبة فقصدوهم للتلقي ، حىت إن دار إسحاق السبائي كانت كاملسجد 9 8 من  لكثرة من يؤمه (
1)الطلبة، وكان أمحد بن يزيد الدابغ يسمع يف داره 9 9 ، كما كان تالميذ أمحد بن نصر اهلواري يقصدونه ( 

2)يف بيته بعد أن منع من التدريس يف مسجد رحبة القرشيني 0 0 ).
ووصل األمر إىل التحيل يف تعليم أطفاهلم حىت يرتبوا على السنة ، وذلك ماقام به أبو إسحاق اجلبنياين 

، فإنه كان يعلم أوالد الكتاميني )محلة الدعوة العبيدية ( والأيخذ منهم أجرا فيعلمهم القرآن والسنة وغريه 
2)واليعلمهم يكتبون ، ويقول : ليس يضرون الناس ابلقرآن وإمنا يضروهنم ابألقالم 0 1 ).

د ، وأقاموا عليهم كما قاوم علماء السنة الرافضة بطريقة اجلدل واملناظرة ، وقد أفحموا فيها دعاة بين عبي
احلجة ، ودحضوا مزاعمهم ابلرباهني القاطعة ، فحفظوا للسنة مكاهنا ولإلسالم عزه ، ومن هؤالء : أبو 

2)بكر القمودي الذي انظر أاب العباس الشيعي مناظرة أفحمه فيها  0 2 2)وإبراهيم ابن حممد الضيب( 0 3 ، وأبو (

                                                           

(1 9 5  .  2/43، الرايض 3/3،526/719املدارك (
(1 9 6  . 2/339،الرايض 3/177، املعامل 3/767،720،719انظر يف هذه الفتاوى : املدارك (
(1 9 7  . 3/378انظر : املدارك (
(1 9 8   . 3/66املعامل (
(1 9 9  . 2/272الرايض (
(2 0 0  . 3/6املعامل (
(2 0 1   . 3/516، املدارك  26مناقب أيب إسحاق (
(2 0 2   . 214انظر طبقات اخلشين (
(2 0 3   .                                                      2/46انظر الرايض (



56 

 

2)حممد عبدهللا بن التبان 0 4 عثمان سعيد بن حممد بن احلداد  شهرهم به : أبوإال أن أقدرهم على ذلك وأ (
املفسر فقد كانت له مع بين عبيد مقامات كرمية ومواقف حممودة يف الدفاع عن اإلسالم والذب عن 

2)السنة 0 5 ) .
( 297ووصل األمر إىل املواجهة املسلحة فإنه ملا نزل عبيد هللا برقادة ترك جبلة بن محود الصديف )ت 

ونزل لرقادة وقال : كنا حنرس عدواً بيننا وبني البحر ، فرتكناه وأقبلنا على حراسة الرابط يف قصر الطوب 
هذا الذي حل بساحتنا ألنه أشد علينا من الروم ، فكان جيلس طول اليوم حماذاًي لرقادة ومعه سالحه 

2)موكان يقول : أحرس عورات املسلمني من هؤالء القوم فإن رأيت منهم شيئًا حركت املسلمني عليه 0 6  )

ولكن جبلة مل يعش يف حكم العبيديني إال سنة واحدة .



ويف بداية احلكم العبيدي ابيع أهل القريوان وكثري من قبائل أفريقية أاب عبد هللا السدري على جهاد بين 
عبيد إال أن خربه بلغ عبيد هللا ، فخرج إىل مكة فلما عاد قبضوا عليه وقربوه للقتل ، وكان على درجة 

ياً سقوه مخراً حىت سكر ن العبادة والتقوى فهرب العسكر كله فلم جيدوا أحداً يقتله ، فأخذوا رومعظيمة م
2)صلبوه فقتله مث 0 7  هـ .309، لعنهم هللا تعاىل وكان قتله سنة (

2)فلما اثر أبو يزيد خملد بن كيداد اخلارجي النكاري 0 8 هـ ، واستوىل على القريوان 332واشتد أمره سنة  (
أن اخلروج معه واجب ألنه من أهل القبلة أما الرافضة فهم جموس زال عنهم اسم اإلسالم رأى العلماء 

2)وقالوا : إن ظفران هبم مل ندخل حتت طاعة أيب يزيد وهللا يسلط عليه إماماً عاداًل خيرجه عنا 0 9 ، وخرجوا (

                                                           

(2 0 4  . 3/521انظر املدارك (
(2 0 5 غت جمالسه مع ، وقد بل1/259، ورقات  2/298، املعامل  199، طبقات اخلشين  2/59،58انظر الرايض (

 . إال أربعة.وسوف أتيت ترمجته إن شاء هللا تعاىل  الرافضة أربعني جملسا مل يصلنا منها
(2 0 6  . 38،  2/37الرايض (
(2 0 7  . 2/169الرايض (
(2 0 8 ،  4/40، العرب  1/241، إحتاف أهل الزمان  75، اتعاظ احلنفاء  302 /6انظر عنه وعن ثورته : الكامل (
ضية بعد وفاة عبد الرمحن بن قة من اإلاب، والنكارية فرقة منش 1/216، البيان املغرب  120، اإلابضية ابجلريد  7/13

ريخ املغرب واألندلس رستم مؤسس دولتهم الرستمية خالفت يف بيعة ابنه عبد الوهاب وأنكرت ذلك  )انظر: يف ات
 ( .176ص

(2 0 9 ،  43 - 3/29 ، املعامل345- 338، 299-2/292انظر يف مناقشتهم ملسألة اخلروج مع أيب يزيد : الرايض (
 . 321- 318 /3املدارك 
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2)ة ومثانون عاملاً هـ بقيادة العلماء ، ولكن أاب يزيد غدر هبم فاستشهد منهم مخس333إىل املهدية سنة  1 0 ) ،
فتنكر الناس أليب يزيد ، ومنعوه من دخول القريوان . 

وقد شهد عهد أيب يزيد نشاطًا علميًا ملحوظًا حيث عادت احلياة إىل املساجد ، وحلق العلماء 
2)للتدريس 1 1 ، وملا اسرتد العبيديون نفوذهم على القريوان رجع الوضع كهيئته أوالً .(

هـ 362قاومة انتقلوا إىل مصر سنة د استجابة من أهل إفريقية ألفكارهم ، وقابلوا تلك املوملا مل جيد بنو عبي 
اتركني ألنصارهم من بين زيري حكم إفريقية نيابة عنهم .



ويف النصف الثاين من عهد العبيديني دخلت القريوان بعض املصنفات احلديثية اهلامة مثل مصنف 
2)عبدالرزاق 1 2 2)ام البخاري، واجلامع الصحيح لإلم( 1 3 ، وكان أول من أدخل الصحيح هو علي بن حممد (

2)بن خلف الفاسي ، وكان مما حدث به أيضا السنن ومسند حديث مالك وتفسري القرآن للنسائي 1 4 ) . 
حممد القاضي القريواين كتبا  وقام ابلتصنيف يف تلك احلقبة للباطنيني أبرز مفكريهم أبو حنيفة النعمان بن

فسريه يف موضعه إن شاء تاب يف التفسري هو أساس التأويل وسيأيت الكالم عليه وعلى عدة يف فقههم وكتا
هللا تعاىل .

اببن أيب  ىما يسمويف غضون تلك احلقبة قامت دولة األدارسة الثانية حتت ظل العبيديني بعدما طورد 
مد بن القاسم ، وملا مات العافية ابحملالفة بينهما ، فرجع امللك إىل بين إدريس حتت قيادة إبراهيم بن حم

هـ، فتوىل مكانه 337آلت الرائسة ألخيه القاسم امللقب بكنون الذي أقام دعوة العبيديني حىت تويف سنة 
ابنه أبو العيسى أمحد بن القاسم وكان فقيها ورعا حافظا للسري واألنساب ، وحتته استعاد املغرب وحدته 

موي ويف عهده سلمت القيادة لألمويني وخرج هو للجهاد وقدم الطاعة لعبد الرمحن الناصر الوايل األ
2)هـ ، وترك بدال منه أخاه حسن بن كنون348واالستشهاد يف جهاد األفرنج سنة  1 5 ) .

وملا بلغ املعز لدين هللا بن إمساعيل العبيدي أن أهل املغرب األقصى نقضوا إطاعة الشيعة وجه قائده جوهر 
زيري بن مناد الصنهاجي وغريه فاستطاع القضاء على نفوذ بين أمية  هـ إىل املغرب ومعه348الصقلي سنة 

خالل سنتني وتظاهر حسن بن كنون مببايعة العبيديني مث نكث بيعته بقفوهلم ، وعاد لبين أمية مث ملا توىل 

                                                           

(2 1 0  . 83انظر الشجرة (
(2 1 1  . 3/388انظر: املدارك (
(2 1 2  . 3/44، املعامل  173انظر : اخلشين (
(2 1 3  . 97 /1، الشجرة 3/617انظر : املدارك (
(2 1 4   . 1/97، الشجرة 145،112،59انظر : فهرست ابن خري (
(2 1 5  . 219-218، أعمال األعالم ص 821-1/178، االستقصا 4/17انظر : العرب (
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بلكني بن زيري أعاد الكرة فبايع حسن بن كنون للعبيديني وساعدهم فأحفظ ذلك اخلليفة األموي ، 
شا دارت بينه وبني حسن بن كنون معارك وجوالت ومفاوضات انتهت بتخلي عائلة األدارسة فأرسل جي

هـ ، وبقيت فاس بيد بين أمية حىت استوىل 363عنه مبا فيها عائلته ومبايعتهم لبين أمية فاستسلم أخريا سنة 
ا ابلغا حىت حدث عليها زيري ابن عطية املغراوي ، وأكرم اخلليفة األموي األدارسة املستسلمني إكرام

اختالف بينه وبني احلسن بن كنون فأجالهم مجيعا إىل تونس ، فرحلوا منها إىل مصر حيث مركز سلطان 
2)العبيديني 1 6 ).

 
هـ ( ودولة بين محاد ابملغرب األوسط 449هـ_362رابعا : دولة بين زيري أو الدولة الصنهاجية  )

2)ودولة األدارسة الثالثة ابملغرب األقصى 1 7 ): 


2)كان لعائلة بين زيري الصنهاجيةلقد   1 8 دور هام يف القضاء على ثورة أيب يزيد النكاري فكافأهم العبيديون (
بتسليم حكم إفريقية واملغرب ، عندما انتقلوا إىل مصر، ومؤسس هذه الدولة هو أبو الفتوح بلكني بن 

بالد وقمع الثائرين، هـ( الذي استهلك سنوات حكمه يف متهيد ال373_362زيري بن مناد الصنهاجي )هـ
هـ( وقد شهد عهده عدة ثورات رغم أنه حاول أن أيخذ الناس 386_374وخلفه ابنه املنصور )

2)ابإلحسان. 1 9 ) 
ويف خالهلا حاول احلسن بن كنون بعد أن جلأ إىل نزار بن معد العبيدي مبصر استعادة املغرب من بين أمية 

ذلك، فأرسل اخلليفة األموي جيشا هزم األدارسة مث قتل  جبيش العبيديني ومعاونة بلكني بن زيري وفعال مت
2)هـ375احلسن بن كنون وقضى على الدولة اإلدريسية الثالثة سنة  2 0 ) .

                                                           

(2 1 6 ، بغية 1/184صا ، االستق 222-221، أعمال األعالم ص  21/248 ، البيان 146-5/89ر: املقتبس انظ(
 . 83الرواد ص

(2 1 7 ، الكامل  1/294،228املغرب  ، البيان 139-1/128هل الزمان ، إحتاف أ217-24/156انظر هناية األرب (
بن عاشور ، أعالم ا 48-42ة ، اخلالصة النقي 85-73، املؤنس 8/12،39،55،  7/45،46،86،87،121،331

ب ،  املغر  158-188لعريب ا، املغرب 163-6/155، العرب  98-93ل ، بنو هال 76-66، أعمال األعالم 44،45
، الفرق اإلسالمية  224-221، الصراع املذهيب 8990 ، شهريات 107-98ان ، القريو  673-2/241الكبري 
208-216. 

(2 1 8 ملغرب، وخاصة إابن ثورة أيب يزيد كبرية كان هلا دور يف مناصرة دعوة الرافضة اب  نسبة إىل صنهاجة وهي قبيلة بربرية(
 . 74، املؤنس  1/105اخلارجي  انظر : الشجرة 

(2 1 9  .7/121، الكامل 1/133انظر إحتاف أهل الزمان (
(2 2 0  . 221، أعمال األعالم ص 84، بغية الرواد ص 2/181، البيان 1/185انظر : االستقصاء (
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فصار ملك املغرب ألهل األندلس )يعين بين أمية ( فولوه مغراوة وأول من ولوه منهم حرز بن حفص وبقي 
2)غلبوهم عليهامللك يف أيديهم يتوارثونه إىل أن قام املرابطون ف 2 1 ) .

هـ( الذي قضى أايمه يف 406هـ 386وازدادت احلياة السياسية اضطرااب يف عهد ابديس بن املنصور )
حروب متصلة ، حىت إن أعمامه كانوا من بني الثائرين عليه وأعلنوا فيما بعد استقالهلم بقلعة بين محاد يف 

هـ الذي تبعه ولده القائد 398 بن زيري سنة املغرب األوسط . وبدأت فيه دولتهم بتويل محاد بن بلكني
2)هـ515بن محاد مث ولده حمسن بن القائد إىل أن توىل آخر ملوك بين محاد وهو حيىي بن العزيز ابهلل سنة  2 2 ) .

لقد كان هؤالء األمراء الثالثة بلكني واملنصور وابديس حمافظني على تبعيتهم للعبيديني ووالئهم للمذهب 
أهنم مل يتشددوا يف مطالبة الناس ابلتشيع ، فانفسح اجملال تدرجييا أمام العلماء لنشر  اإلمساعيلي ، إال

السنة، وبذلك بدأت احلياة العلمية تعود إىل املساجد والكتاتيب شيئا فشيئا ، غري أن تلك املظاهر الرمسية 
 إجياد هوة عميقة بينهم من التبعية حلكام مصر والدعوة هلم على املنابر كانت تقلق العلماء ، وأسهمت يف

وبني حكام بين زيري ، فاستمروا يف مقاومة هؤالء احلكام الذين مل يكونوا متحمسني للدعوة اإلمساعيلية ، 
وخاصة مع صمود الشعب ومواصلتهم مقاطعة الدولة ، غري أهنم اليستطيعون اإلعالن بذلك خوفا على 

يعملون جاهدين على نشر السنة وآراء السلف سلطاهنم ، وأحس أهل القريوان بذلك فراح علماؤهم 
فعجت القريوان ابلعلماء من جديد ، وكثرت املصنفات يف خمتلف فروع الشريعة ، فقد ألف ابن أيب زيد 

2)هـ( مصنفات عديدة يف الفقه واحلديث والرد على أهل البدع386)ت 2 3 هـ( 403وألف القابسي )ت  (
2)يف احلديث وأصول الدين 2 4 وانتعشت احلياة االقتصادية يف عهد بين زيري خاصة بعد  ، وغريمها كثري (

2)هـ اليت خلت بسببها املساجد، ومات فيها كثري من العلماء والصلحاء395جماعة سنة  2 5 ) .
أما التخلص النهائي من أتباع العبيديني ، وانتصار الدين على الرفض وحصول البذخ واألهبة فقد كان على 

هـ ( فقد دام حكمه قريبا من نصف 449_407وان: املعز بن ابديس )عهد آخر أمراء صنهاجة ابلقري 
قرن ، شهدت فيها احلياة العلمية ابلقريوان عصرها الذهيب ، وعادت البالد إىل حظرية أهل السنة واجلماعة 
بصفة رمسية وتوفرت فيها أسباب العمران واحلضارة ، ونفقت سوق العلم واألدب وحدث شيء من التقارب 

2)ز وعلماء القريوان ، فإن هذا األمري قد ترىب على مذهب مالك وعلى السنة واجلماعةبني املع 2 6 ، وكان (

                                                           

(2 2 1  . 289رر والعقيان يف بيان شرف بين زاين صنظم الد(
(2 2  .  455، املغرب العريب الكبري  176-615(انظر اتريخ املغرب وحضارته 2
(2 2 3  . 1/96الشجرة (
(2 2 4  . 3/618املدارك (
(2 2 5  . 1/256، البيان 3/127انظر املعامل (
(2 2 6  . 1/273البيان املغرب (
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يضمر قطع دعوة العبيديني ، فلما علم أهل القريوان بذلك وضعوا السيف فيمن عندهم من الرافضة ، 
2)هـ يف مطلع عهد املعز407حىت أابدوهم يف سائر أحناء إفريقية وذلك سنة  2 7 ر السنة يقوى ، ومل يزل أم(

هـ وفيها قطع دعوهتم ، ولعنهم على 435واملعز يعد العدة للتخلص من سلطان بين عبيد حىت كانت سنة 
املنابر ، ودخل يف طاعة الدولة العباسية ومحل الناس على مذهب اإلمام مالك حسما للخالف ، وألنه 

الصفرية واإلابضية والنكارية واملعتزلة مذهب معظم أهل إفريقية ، وكانت إبفريقية مذاهب منحرفة كالشيعة و 
2)، ومن مذاهب أهل السنة احلنفية واملالكية ، فلم يبق يف أايمه إال مذهب اإلمام مالك 2 8 ، ففرح أهل (

من الروافض إبفريقية والحقوهم يف كل مكان ، فعمت الفوضى حىت  يما بقالسنة بذلك ، وقضوا على 
لى الوضع .اضطر املعز إىل استعمال القوة للسيطرة ع

ومل يكن احلقد الباطين ليسكت على عودة إفريقية للسنة ، ونبذها علنا لطاعة بين عبيد ، فأرسلوا إليها 
2)أعراب بين هالل وبين سليم ، وكانوا ممنوعني من اجتياز هنر النيل ملاعرفوا به من اإلفساد يف األرض 2 9 ) ،

ة كانت فيها الدائرة عليه ، ومتكنوا من دخوهلا فتسابقوا إليها وجرت بني األعراب وبني املعز حروب كثري 
هـ ، فخربوها وأتوا على األخضر واليابس ، وتقامسوا مدهنا ، فمامن قرية إال وقد سحقت وأكلت 443سنة 

، وأهلها عراة أمام حيطاهنا ، من رجل وامرأة وطفل ، يبكي مجيعهم جوعا وبردا ، وانقطع املري عن القريوان 
2)، وتعطلت األسواق 3 0 ).

وأما قابس فاستطاع أن حيكمها بعض القواد العرب وذريته وأما تونس فساعدها موقعها املنيع وانفتاحها 
على البحر لتصبح أهم مدينة حيكمها بنو فرسان ، وأما األمري الزيري فالتجأ إىل املهدية واختذها عاصمة 

 مت الفتح اإلسالمي للمهدية مرة أخرى م ، مث1148ن سنة و ة ، اليت استوىل عليها النورمنديللدولة الضائع
م واليا عليها هو 1207على يد املوحدين الذين سحقوا القبائل اهلاللية وطردوا النورمنديني وعينوا يف سنة 

2)عبد الواحد بن أيب حفص الذي أسس فيها مملكة ملدة ثالثة قرون 3 1 ).

                                                           

(2 2 7  . 1/268املغرب  ، البيان 204-24/201، هناية األرب  7/294انظر تفصيل ذلك يف الكامل (
(2 2 8  . 2/129، وانظر الشجرة  82املؤنس (
(2 2 9 -1/288، البيان املغرب  6/13انظر عن أصل بين هالل واشتهارهم ابلتخريب والفساد ودخوهلم إفريقية : العرب (

 . 16، رحلة التجاين 4/324، اتريخ التمدن اإلسالمي  295
(2 3 0 ، إحتاف  942-1/291، البيان املغرب  159،  6/16،  4/63، العرب 8/59انظر تفصيل ذلك يف الكامل (

ف يف ذلك حممد بن ، وقد أل 131-2/128 ، الشجرة 192- 3/190،  1/15،20، املعامل 1/139أهل الزمان 
، انظر ” وتقلب األزمان تعزية أهل القريوان مبا جرى يف البلدان من هيجان“هـ( كتااب مساه 486سعدون القروي )ت

 . 1/281بيان املغرب ال
(2 3 1  . 52-48اتريخ تونس ص (
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مية والسياسية إلفريقية واملغرب ، فهي منذ وبذلك انتهت حضارة القريوان اليت كانت العاصمة الدينية والعل
الفتح إىل أن خربت دار العلم ابملغرب ، إليها ينسب أكابر علمائه وإليها كانت رحلة أهله يف طلب 

2)العلم 3 2 2)، فلما خربت جال أهلها عنها وتفرق من بقي حيا من علمائها يف األمصار( 3 3 ، ومل تعد إليها (
2)هـ555رن من الزمان وذلك بعد سنة احلياة العلمية إال بعد أكثر من ق 3 4 ، إال أهنا مل تعد أبدا إىل سالف (

عهدها ، وانتقل مشعل العلم واحلضارة إبفريقية إىل املهدية مث إىل تونس احلفصية .

 
2)هـ( 668هـ _434خامسا : عصر املرابطني واملوحدين ) 3 5 ):

تونة إحدى بطون صنهاجة أعظم قبائل الرببر ينتسب امللثمون الذين عرفوا فيما بعد ابملرابطني إىل قبيلة مل
ومسوا ابمللثمني ، ألهنم يضعون اللثام على وجوههم ليال وهنارا حضرا وسفرا ، وقد بدأت دعوة املرابطني 
على يد الفقيه املالكي عبد هللا بن ايسني ، الذي وفد مع زعيم قبيلة جدالة األمري حيىي بن إبراهيم اجلدايل 

، فلم يستطع نشر دعوته يف شنقيط ملعارضة الوجهاء  هـ429عندما عاد من احلج سنة إىل بالد جدالة ، 
والكرباء فانتقل إىل جزيرة منعزلة ابلسنغال ومعه حيىي بن إبراهيم وبعض أتباعه ، وأسس هناك رابطا بث 

ا الرابط ، مث منه دعوته وأرسل البعوث إىل القبائل فالتف الناس حوله ومسوا املرابطني بسبب مالزمتهم هلذ
أعلن هلم ضرورة خروجهم لدعوة الناس وإخراجهم مما هم فيه من الطغيان ، فبدأ الكفاح املسلح وأخضع 

2)عدة قبائل منها قبائل كدالة وملتونة وكسوفة 3 6 ).
هـ تويف األمري حيىي بن إبراهيم ، فاختار ابن ايسني حيىي بن عمر من قبيلة ملتونة لقيادة جند 447ويف عام 

ابطني الذي اجته إىل فتح كثري من بالد السودان الغريب ، مث استغاث فقهاء درعة وسجلماسة بعبد هللا املر 
بن ايسني وجيوشه لتخليصهم من املنكرات والفساد ، الذي متر به البالد فاستولوا على سجلماسة اليت 

                                                           

(2 3 2  . 431، مقدمة ابن خلدون  2/130انظر الشجرة (
(2 3 3  . 358انظر املعجب (
(2 3 4  . 3/203انظر املعامل (
(2 3 5 ، 102-101، املؤنس يف أخبار إفريقية ص 37ملغرب واألندلس ص، اتريخ ا 19-17انظر : احللل املوشية ص(

ر املهدي بن تومرت ريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين )كامال( ، أخبا، ات 227،231أعمال األعالم ص
)كامال( ، األنيس املطرب  )كامال( ، الدولة املوحدية يف عهد عبد املؤمن بن علي )كامال( ، عصر املنصور املوحدي

،  4/8رب البيان املغ ، 2/9، االستقصا  2/209، اتريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث  2/10،11،15بروض القرطاس 
 2/183اإلسالمية  ، اتريخ الشعوب 171، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ص 267يف اتريخ املغرب واألندلس ص

  (، ، قيام دولة املرابطني )كامال( ، دور املرابطني يف نشر اإلسالم يف غرب إفريقيا)كامال
(2 3 6  11،10بالد شنقيط ص ، موريتانيا268رب واألندلس ص، يف اتريخ املغ 2/183انظر اتريخ الشعوب اإلسالمية (
. 
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ختار ابن ايسني أخاه األمري أبو مالبثت أن اثر أهلها وجنحوا يف استعادهتا ، مث قتل األمري حيىي بن عمر فا
هـ ، الذي اندفع إىل الشمال فقاتل قبائل برغواطة اليت اعتنقت اجملوسية ومات 448بكر بن عمر سنة 

أثناء ذلك ابن ايسني متأثرا جبراحه ، فاستمر أتباعه يف نفس الطريق وترك أبو بكر بن عمر السلطة البن 
2)عمه يوسف بن اتشفني 3 7 ر الذي متكن من إحكام قبضته على املغرب األقصى ، وبناء ، هو القائد املظف(

مراكش واعترب هو املؤسس احلقيقي لدولة املرابطني ، مث انطلق إىل األندلس يف مواجهة النصارى حىت توفاه 
هللا وتوىل ابنه علي بن يوسف اتشفني الذي سار سرية والده ، وكان النتصاراته صدى واسع يف العامل 

2)اإلسالمي 3 8 ).
ويف أثناء ذلك ظهر حممد بن تومرت الذي ينتسب إىل بيت النبوة ونشأ نشأة دينية ورحل يف طلب العلم 
إىل األندلس ، مث إىل املشرق وكر راجعا للمغرب والتقى يف عودته ابملدعو عبد املؤمن بن علي الذي صحبه 

اد ، حىت وصل نبؤه إىل هـ قام بدوره يف الوعظ واإلرش515وحفظ عنه تعاليمه وملا وصل مراكش سنة 
علي بن يوسف بن اتشفني ، فجمع له جملسا من الفقهاء تناظروا فيه حول املنكرات اليت تفشت يف اجملتمع 
وأتثر األمري بكالمه إال أنه أمر بطرده من مراكش خشية الفتنة، فكانت تلك الشرارة إلعالنه خلع علي 

مركزا له ودخل يف صراع مرير مع املرابطني انتهى مبوته  بن يوسف والدعوة ملبايعته ، واختذ مدينة تينملل
هـ، فتحمل أعباء دعوته عبد املؤمن تلميذه املخلص ، والذي يعترب املؤسس احلقيقي لدولة 524سنة 

املوحدين فاستغرق سنة ونصفا يف تنظيم شئون املوحدين ، مث بدأ الكفاح املسلح ضد املرابطني ، وكانت 
هـ  أثر كبري يف فت عضد دولته ، حىت بعد تويل اسحق بن 537اتشفني سنة  لوفاة علي بن يوسف بن

علي بن اتشفني السلطة بعد نزاع عليها مع ابن أخيه إبراهيم بن اتشفني ، ومتكنت جيوش املوحدين من 
2)هـ ، وكانت تلك هناية دولة املرابطني وبداية دولة املوحدين541إسقاط مراكش سنة  3 9 ).

ين زيري ابملغرب األدىن حفاظا باألنف ذكرهم كانت عالقة الود والوائم ابقية بينهم وبني  ويف عصر املرابطني
بطون جبوار الزيريني ضد خطر على الصالت القبلية بينهما فكالمها من قبيلة صنهاجة الرببرية ، ووقف املرا

النورمنديني . 

                                                           

(2 3 7  1/34( انظر األعالم 
(2 3 8  ،  املؤنس220،219،147، قيام دولة املرابطني ص 230،228انظر أعمال األعالم ص(
، 1/71،121، ، اتريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين 2/19ا، االستقص 20-2/17 ، األنيس 103-105 

 . 4/52، البيان املغرب 171-130أخبار املغرب صاملعجب يف تلخيص 
(2 3 9 ، اتريخ الدولتني 6/226، العرب  303-178، املعجب ص 5/136، صبح األعشى 47انظر الدولة املوحدية ص(

، عصر 93،94، نظم اجلمان ص2/73ملغريب ا، النبوغ 267-3/264، أعمال األعالم 2/107، األنيس  2،3ص
 . 12،13موريتانيا بالد شنقيط ص،  1/225املرابطني واملوحدين 
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عهم ودية متاما، وإمنا ختللها مناوشات أما ابلنسبة لبين محاد وهم كذلك من صنهاجة فلم تكن العالقات م
كان العامل فيها ضعف بين محاد أمام أعراب بين هالل ، الذين خربوا القريوان وقوضوا ملك بين زيري 
فأدى كفاح املرابطني من أجل السيطرة على املغرب األوسط إىل اصطدامهم ببين محاد غري أن ذلك مل 

2)يصل إىل الصدام املسلح 4 0 ).


كم عبد املؤمن املوحدي قبضته على املغرب األقصى توجه إىل الشرق حيث توالت انتصاراته وبعد أن أح
املوحدون يف حتقيق وحدة سياسية للمغرب اإلسالمي تدار شؤوهنا من حىت وصل إىل طرابلس وبذلك جنح 

هـ 556عاصمة اخلالفة مراكش ، ومل ينس أيضا واجبه حنو األندلس فجهز محلة كبرية لدفع النصارى سنة 
هـ ، وتوىل خلفا له ابنه يوسف 558إال أنه مرض مرضا أفضى إىل موته حال دون إمتام احلملة وذلك سنة 

ؤمن الذي متكن من مخد ثورة ضده من الصناهجة ، مث واىل احلمالت على األندلس حىت أصيب بن عبد امل
هـ، وتوىل بعده ابنه يعقوب بن يوسف امللقب ابملنصور وفيه 558يف أخراها وتويف على إثر ذلك سنة 

ابألندلس بلغت دولة املوحدين أوج ازدهارها وقضى أيضا على بعض الثورات الداخلية ، وحقق نصرا هائال 
هـ أصيب 595يف معركة األرك اليت أوقفت زحف النصارى وزادت من هيبة املوحدين ومكانتهم ، ويف سنة 

2)املنصور بوعكة  أدت إىل وفاته 4 1 ). 
ورة بين غانية إبفريقية ، ووىل مث توىل بعده ابنه حممد بن يعقوب امللقب ابلناصر الذي استطاع أيضا إمخاد ث

وحدين وكانت واليته بداية بدالواحد ابن أيب حفص اهلنتايت ، وكان من أشياخ املعليها الشيخ أاب حممد ع
اسية يف معركة العقاب لقيام الدولة احلفصية بتونس بعد ضعف دولة املوحدين ، بعد أن منيت هبزمية ق

األندلس بعد  هـ على أيدي النصارى راح ضحيتها الكثري من جند املوحدين وعجلت بسقوط160سنة
املؤمن على السلطة  بدعهـ فتصارع أبناء 610أيدي الفرجنة ، وأصيب الناصر ابملرض وتويف سنة  ذلك يف

بطني اتبعة للخالفة هـ . ويف حني كانت دولة املرا668وسرى الضعف يف أرجاء الدولة حىت سقطت سنة 
العباسية ببغداد اعترب

2)املوحدون أنفسهم خلفاء وأن مركز اخلالفة مراكش وليس بغداد 4 2 ). 
                                                           

(2 4 0  . 388، 293-328لة املرابطني ص ، قيام دو 232-219انظر اتريخ املغرب واألندلس يف عصر املرابطني ص(
(2 4 1 جلزائر ا، اتريخ 169، نظم اجلمان ص  256،235،230، املعجب 2/193،186،168،163انظر األنيس (
، احللل املوشية  2/309، أعمال األعالم 114، املؤنس 4/65،72، البيان املغرب 2/147،149، االستقصا 2/224

 . 156ص
(2 4 2 ، 270املوحدين ص، عصر املرابطني  و 168، األنيس ص147، اتريخ الدولتني ص4/192انظر البيان املغرب (

، 119، املؤنس 323، املعجب ص108الدولة احلفصية ص مبادئ، الفارسية يف 2/198اتريخ الشعوب اإلسالمية 
 .2/166ألندلس يف عهد املرابطني اتريخ ا
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ويف تلك احلقبة ازدهرت احلياة االقتصادية ازدهارا ابلغا ، وتنوعت مصادر الدخل ومشل االزدهار الزراعة 
2)والصناعة والتجارة 4 3 ، واجتهت الدولة للبناء والتعمري فأسست املدن ومن أمهها مراكش اليت أسسها (

عروفة اآلن ابلرابط ، واليت قام املرابطون كما تقدم ومدينة تلمسان ومدينة اتودا ومدينة رابط الفتح امل
2)بتأسيسها املوحدون كما أسست املنشآت العسكرية واملنشآت العامة كاملساجد واملدارس وغريها 4 4 ).

وأما الناحية العلمية فكانت يف أوج ازدهارها ، وكرم طبقة طالب العلم تكرميا يفوق الوصف خاصة يف 
القضاة فاحتلت منزلة رفيعة يف اجملتمع املغريب منذ قيام دولة دولة املوحدين ، أما طبقة الفقهاء والعلماء و 

املرابطني ، وظهر هلم نفوذ يف جمرايت األمور وخاصة يف دولة املرابطني ويرجع السبب يف ذلك إىل أن 
الدولتني قامتا على أساس ديين ودعوة إصالحية ، وحتقق هلم يف ظل الدولتني مستوى مادي رفيع جدا 

ثر على إثراء االنتاج العلمي يف شىت جماالته ويف مقدمتها جمال التفسري حيث زاد االقبال كان له أبلغ األ
على دراسة القرآن الكرمي ، ابعتباره مصدر التشريع األول يف الدولتني وممن اشتهر من العلماء يف تلك 

تمع إليه الناس فيفسر احلقبة أبو احلسن علي بن حممد الغرانطي املفسر نزيل مراكش ، وكان عاملا زاهدا جي
2)هلم القرآن من أوله إىل آخره 4 5 ، وأبو بكر حممد بن علي املعافري السبيت عرف اببن اجلوزي ، وله تفسري (

2)يف القرآن 4 6 2)هـ وله تفسري القرآن608، وعبداجلليل بن موسى األنصاري األوسي ت( 4 7 ،ومن التفاسري (
اليت اعتىن هبا املغاربة يف تلك الفرتة: 

2)هـ541جيز لعبد احلق بن عطية تكتاب الو  4 8 ). 
وكان من شيوخ املرابطني الشيخ أبو حممد يرزجان بن حممد اجلزويل الضرير الذي قدم مراكش ، وكان عاملا 

2)فاضال بصريا مبذهب مالك صحب اإلمام أاب بكر بن العريب صاحب أحكام القرآن 4 9 ).
العباسي يزكي فيها األمري يوسف بن اتشفني  وقد أرسل أبو بكر بن العريب رسالة إىل اخلليفة املستظهر

2)عنده 5 0 ).

                                                           

(2 4 3  . 882-181احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس (
(2 4 4  . 404-372احلضارة اإلسالمية (
(2 4 5   . 226التشوف ص(
(2 4 6  . 1/95،77النبوغ املغريب (
(2 4 7  . 440العلوم واآلداب ص(
(2 4 8   . 247عصر املنصور ص(
(2 4 9   . 314، دور املرابطني ص4،3/780انظر : ترتيب املدارك (
(2 5 0  . 002-182حمققة مع كتاب دور املرابطني يف نشر اإلسالم يف غرب إفريقيا ص(
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وأما علم احلديث فنال عناية فائقة السيما يف عصر املوحدين فبعد أن كان الرتكيز يف عهد املرابطني على 
املوطأ أصبح االهتمام ابحلديث عموما السمة السائدة يف عصر املوحدين ، واهتم به اخللفاء اهتماما كبريا 

م يقوم إبمالء األحاديث بنفسه ، وانتشرت املؤلفات فيه يف ذلك العصر ، كما اعترب عهد ، وكان بعضه
2)املوحدين عهد إحياء االجتهاد 5 1 ).

النحو التايل :  وقد أدى ضعف املوحدين يف هناية عهدهم إىل متزق دولتهم الشاسعة األطراف على

حتت إمرة بين األمحر أصحاب  يف أيديهم استقلتسقطت األندلس يف يد األسبان والبقية الباقية اليت مل تقع 
غرانطة . 

ل منها التوسع على وأما منطقتنا فقد ظهرت فيها ثالث دول إسالمية ظلت تتنازع السلطان وحتاول ك
حساب جارهتا وهي : 

الدولة احلفصية يف املغرب األدىن . 

الدولة الزاينية يف املغرب األوسط . 

2)ب األقصىالدولة املرينية يف املغر  5 2 ).
نها اترخيه املستقل ، واليت ومنذ ذلك احلني يعترب املغرب اإلسالمي الكبري قد انقسم إىل ثالث دول لكل م
دراستنا احلالية لكل منها  آلت حاليا إىل تونس واجلزائر واملغرب )ويتبعها موريتانيا( وعليه فسوف تكون

م فرضت احلماية فصيني األتراك ويف عهدهعلى حدة إىل االحتالل الفرنسي وقد حكم تونس بعد احل
نسي ، وأما املغرب فحكمها الفرنسية، وحكم اجلزائر بعد بين زاين األتراك ويف عهدهم وقع االحتالل الفر 

الفرنسية . بعد بين مرين الوطاسيون ، مث السعديون مث العلويون ويف عهدهم فرضت احلماية

 
 
 :فرنسي أحوال املنطقة حىت االحتالل ال -


أوال : تونس

2)م 1574م_1230الدولة احلفصية يف املغرب األدىن )تونس(  5 3 ): 
                                                           

(2 5 1 ،  256ص ، عصر املنصور املوحدي 255، 254، املعجب ص 2/126، االستقصا 2/154انظر : األنيس (
 . 173-3/170الفكر السامي 

(2 5 2  .  26املغرب العريب الكبري يف العصر احلديث ص(
(2 5 3 قية يف العهد احلفصي )كامال( ، الدولة احلفصية )كامال( ، الفارسية يف مبادىء الدولة احلفصية انظر : اتريخ إفري(

 91- 27،  ، املغرب العريب الكبري ص63-60)كامال( ، اتريخ إفريقية يف العهد احلفصي )كامال( ، اتريخ تونس ص
.  
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وتنسب إىل أيب حفص عمر بن حيىي اهلنتاين نسبة إىل قبيلة هنتانة الرببرية وهو من خاصة ابن تومرت وأحد 
ر بعد مريديه ، وكانت له مكانة كبرية لديه وقد استطاع أبو حممد عبد الواحد بن أيب حفص ولد املذكو 

أن واله اخلليفة املوحدي الناصر على تونس أن يقضي على كثري من االضطراابت ، فهزم ابن غانية كما 
هـ واستطاع أن 627هـ الذي توىل بعده أبو زكراي احلفصي سنة 618تقدم ، وخلفه ابنه عبد الرمحن سنة 

عف وانزعها بنو مرين السلطة يعلن استقالله بتونس والقريوان عن دولة املوحدين بعد أن دب إليها الض
على املغرب األقصى ، وقمع ابن غانية عندما عاد لالضطراابت مرة اثنية وقتله ، وقمع ثورة قبيلة هوارة 
فاستتب له األمر بتونس ، مث توسع فاستوىل على اجلزائر وابيعته تلمسان وسجلماسة بل ابيعته بعض بالد 

2)املغرب األقصى 5 4 ).
قب ابملستنصر تلك األعمال بنجاح أكثر وتلقب رمسيا بلقب اخلليفة أو أمري مث واصل حممد والذي ل

املؤمنني ، وأرسل له أمري مكة واحلجاز مببايعته وأراد الصليبيون ضرب قلب اإلسالم فشن القديس لويس 
2)احلملة الصليبية الثامنة 5 5 وانتهت مبعاهدة صلح تنازل فيها اخلليفة املستنصر 1270ضد تونس سنة  (

ي بدفع غرامة حربية ابإلضافة إىل مضاعفة ماكان يدفعه إىل ملك صقلية من أاتوة ، مث بدأت فرض
االنتفاضات على احلكم واالضطراابت وهجوم األرغوينيني على سواحل تونس بعد استقرارهم بصقلية .  

و احلفصي أب م حىت ظهر األمري1357م _1347مث احتل بنو مرين تونس ملدة عشر سنوات من سنة 
فصية هيبتها بداية من سنة العباس وايل مقاطعة قسنطينة الذي استطاع إعادة البالد لوحدهتا وللدولة احل

شقني ، ويكسروا م واستطاع هو وأبو فارس خلفه وعثمان خلف أيب فارس أن يكبحوا مجاح املن1370
ارية مع إيطاليا ، وذلك شوكة القبائل ، وشنوا على أورواب املسيحية حرب القرصنة ، وعقدوا معاهدات جت

م من طرابلس إىل مدينة اجلزائر .1488م _1370خالل مدة طويلة يف احلكم سنة 

ولة حىت احنصرت يف ويف الفرتة األخرية من العهد احلفصي ظهرت االضطراابت من جديد ، واحنلت الد
فقدت الدولة القدرة و  مدينة تونس وما حييط هبا ، وتوالت هجمات النصارى على السواحل وتفاقم أثرها

م 1535م ، 1534نس سنةعلى ردع القوى االنفصالية داخليا واحتل األتراك مث األسبان على التوايل تو 
، وكانت السواحل مسرحا للصراع األسباين الرتكي .

                                                           

(2 5 4  . 28،27املغرب العريب الكبري ص(
(2 5 5 هـ احتلت القدس ، الثانية 349يف احلروب الصليبية وسبقتها سبعة األوىل لفلسطني هي احلملة الثامنة واألخرية (

سرتجاع القدس فشلت هـ ال599هـ السرتجاع القدس بعد صالح الدين فشلت ، الرابعة 585هـ أبيدت ، الثالثة 544
الدولة احلفصية  ظرهـ مصر فشلت ) ان646هـ للقدس فشلت ، السابعة 626ملصر فشلت ، السادسة  614، اخلامسة 

152-158. )  



67 

 

 يف أثناء التوسعات األسبانية والربتغالية ظهر على الساحة حباران جزائراين مها األخوان ) عروج ( ، ) خري
الدين ( فقد اختذ عروج جزيرة جربه التونسية قاعدة لنشاطه ابالتفاق مع السلطان احلفصي حممد بن 
احلسن وجنح هو وأخوه يف إنقاذ كثري من مسلمي األندلس ، ونقلهم منها فاستنجدت به املدن الساحلية 

2)هـ918 يف املغرب لتخليصهم من األسبان فبرتت ذراعه يف أثناء حماولة ختليص جباية سنة 5 6 ).
ن أدخله حتت محايته وجعله وبعد أن خلع األتراك السلطان احلفصي من العرش أعاده القائد األسباين بعد أ

تطاع القائد الرتكي م ، ومل يكن أسعد حظا منه ، واس1541اتبعا له مث خلعه ابنه أمحد وخلفه سنة 
جليوش الرتكية بقيادة م دخلت ا1569االستقرار يف طرابلس واالستيالء على القطر التونسي ، ويف سنة 

م 1573من جديد سنة  وايل اجلزائر تونس وطردت منها السلطان احلفصي، مث استوىل األسبان على تونس
ا أسبانيا حفصيا حىت قدم إثر هزمية األسطول العثماين أمام القائد ليبانت ، وأقاموا فيها حكما مشرتك

الدولة احلفصية و ألسبان اسرتجع تونس ، وأهنى حضور ا األسطول العثماين بقيادة سنان ابشا الذي
. إبفريقية

ة ، فدخلها يف جيش من األتراك واجته خري الدين الوايل على اجلزائر إىل تونس وذلك يف هناية الدولة احلفصي
ذي أعد قوة ضخمة ، فدخل فتوجه األمري احلفصي احلسن بن أيب عبد هللا إىل أسبانيا مستنجدا مبلكها ال

بل شروط أاثرت عليه تونس وعاث فيها فسادا وهنب جامع الزيتونة ، وأعاد األمري احلفصي مللكه مقا
، ومتكن األسبان من  األهايل فسملوا عينيه وخلفه ابنه الذي حاول وقف التيار األسباين فلم يستطع

عباس الثاين ووزيره إىل ال صفاقس وسوسة واملنستري ، وأدى صراع األمري احلفصي أيب موانئاالستيالء على 
م ، وإعادة 1571كي سنة دخول العثمانيني يف الصراع مع األسبان ، كان من حلقاته هزمية األسطول الرت 

القضاء  1574يف عام  م إال أن القائد العثماين سنان ابشا استطاع1573احلفصيني إىل حكم تونس سنة 
هنائيا على احلفصيني يف تونس . 

م توجيه ضربة قاضية لألتراك يف اجلزائر ففشل واستطاع 1541اولة شارل اخلامس سنة ومن حلقاته أيضا حم
م ، أن يوجهوا ضربة قاضية لألسبان قرب مستغامن مث انتزعوا ميناء طرابلس من فرسان 1558األتراك سنة 

2)بيت املقدس وأخذ نشاط األسبان يضعف 5 7 ). 
زدهر نشاط املذهب املالكي وظهر من العلماء أمثال ويف العهد احلفصي أنشئت الكتاتيب لتعليم القرآن وا

ابن زيتون وابن عرفة ، الذي يعترب آخر كبار اجملددين يف زمنه وبعده أعلن علماء بالد املغرب غلق ابب 
االجتهاد فتحجر العلم وأجدبت أرضه وانطوى العلماء ولقي التصوف رواجا كبريا وغدا االحنراف فيه كبريا 

أ الناس إىل اخلرافات والبدع ، اليت أيدت من قبل األمراء ألغراض سياسية وظهرت وشيدت األضرحة وجل

                                                           

(2 5 6   . 26احلديث ص  ، اتريخ اجلزائر 2/9، إحتاف أهل الزمان  42انظر : صفحات من اتريخ مدن اجلزائر ص(
(2 5 7  . 91-44انظر املغرب العريب الكبري يف العصر احلديث ص(



68 

 

عبادة األولياء والصاحلني حتت محاية السلطة إال أنه مع ذلك التدهور مل ختل املنطقة من ظهور بعض 
املفكرين وعلى رأسهم عبدالرمحن بن خلدون الذي ولد بتونس ورحل وتعلم وأثرى املكتبة اإلسالمية 

م ، كما ظهر من علماء احلديث احلافظ ابن سيد الناس واملؤرخ أمحد 1406_1332بكتاابت انفعة سنة 
2)بن حممد القرشي 5 8 ).

وكان التفسري يدرس ابملدارس واجلوامع ومسي الدرس دولة وقد ذكر العبدري يف رحلته أنه مسع دوال من 
العصر احلفصي غري تفسري ابن عرفة املتقدم  التفسري عن اللبيدي وابن الغماز ، وقد ظهر من التفاسري يف

هـ الذي مجع فيه بني 674تفسري ابن بزيزة عبد العزيز بن إبراهيم بن  أمحد القرشي التميمي التونسي ت
تفسريي ابن عطية والزخمشري ، وإعراب القرآن أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد القيسي 

يف ذلك العصر مشاهري التفاسري مثل الزخمشري وابن عطية هـ  ، وكانت تدرس 752الصفاقسي سنة 
2)والفخر الرازي وأيب حيان 5 9 ).



الدولة العثمانية يف تونس وحىت االحتالل الفرنسي :

ملا اشتد اخلالف بني أيب العباس الثاين األمري احلفصي ووزيره استنجد الوزير بعلج علي وايل اجلزائر فخرج 
استنجد األمري احلفصي ابألسبان فوافقوا على أن يقتسموا معه تونس ، جبيشه واستحوذ على تونس ، ف

هـ اجتهت 981فرفض العرض وقبله أخوه حممد بن احلسن ومتكن من اسرتجاع تونس مبساعدهتم ويف عام 
قوة عثمانية كبرية من القسطنطينية بقيادة سنان ابشا معها ألف سفينة بقيادة علج علي مع قوات أخرى 

2)الرتكية ، وأمتوا فتح تونس وانتهت الدولة احلفصية متاما من احلاميات 6 0 ).


حكم الداايت :

وملا أمت سنان ابشا فتح تونس أحلقها يف بداية األمر بوالية اجلزائر لكنه أوجد ديواان اشرتك فيه بعض أعيان 
جندي( 100ل البالد لكن اثر بعض اجلند على رؤساء الديوان ، وعينوا أحد الداايت)الداي ضابط على ك

وهو إبراهيم ود علي حاكما على البالد فأقرت األستانه هذا الوضع وتتابع حكم الداايت حىت سنة 
2)م1640 6 1 ) .

 
                                                           

(2 5 8 دارس العلم يف العهد ، جامع الزيتونة وم224-2/299ريقية يف العهد احلفصي ، اتريخ إف63-60اتريخ تونس ص(
 . 32احلفصي والرتكي ص

(2 5 9  . 33،32جامع الزيتونة ص (
(2 6 0  . 5/61،60،59االستقصا (
(2 6 1  . 165-161انظر خالصة اتريخ تونس ص(
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حكم الباايت : والباي هو املأمور جبباية املال .

وجنح أحد الباايت وهو مراد ابي يف السيطرة على شئون تونس وظفر من اخلالفة بلقب ابشا وجنح يف أن 
هـ وكثر النزاع 1114مر من بعده ألبنائه ، فأسس األسرة املرادية اليت حكمت تونس حىت عام يورث األ

2)بني أفراد هذه األسرة مما أدى إىل التخريب يف املدن التونسية 6 2 ).


2)حكم األسرة احلسينية 6 3 ):
سرة جديدة هي األ م انتقلت الوالية يف تونس إىل حسني بن علي الذي أسس أسرة حاكمة1705يف سنة 

األول هلا هو حسني  م واملؤسس1957احلسينية ، اليت استمرت إىل االستقالل وإعالن اجلمهورية سنة 
رط يف اجلند ونشأ ابنه حسني ابي األكرب كان قد وفد أبوه من تكريت على تونس أايم الدولة املرادية ، فاخن

مال إصالحية منها : عمل عدة أعيف كنف الباايت من بين مراد وتدرج يف الوالايت حىت انتخب واليا و 
راد ، وأراد حسني ابيب أن إنشاء بعض املدارس واهتم إبحياء معامل القريوان بعدما ختربت يف حروب بين م

تل حسني ابي جنوب جيعل احلكم يف األكرب من ذريته فاألكرب فخرج عليه ابن أخيه علي بن حممد وق
ىل علي بن حممد املشهور ت اجلزائر يف شئون تونس ، وتو القريوان ، ونشبت احلروب بني األسرة حىت تدخل

بري من العلم وله كتاب كابلباشا علي احلكم ، واشتهر بتشجيعه العلم والعلماء وكان هو نفسه على قدر  
ت فقد أكثرها أثناء يف النحو هو التسهيل البن مالك ، وأسس مكتبة عظيمة حوت الكثري من املخطوطا

هتم بتأسيس املدارس وتزويدها  أفراد األسرة فنقل املتبقي إىل جامع الزيتونة ، وااحلروب واالضطراابت بني
مر بعده ابنه حممد ابي مث حباجتها من الكتب وغريها والتف حوله كثري من األدابء والعلماء ، وتوىل األ

علي ابي الثاين فاهتم أيضا ابملدارس والتكااي وغري ذلك .

والتجارة والصناعة ،  م الذي هنض ابلبالد يف جماالت الفالحة1783ابي مث توىل محوده ابشا ابن علي 
، وكان له عالقات  وحفلت مدته ابحلروب منها ضد الثائر علي برغل وضد أطماع اجلزائريني يف تونس

توىل السلطة حممود ابي ابن  طيبة مع انبليون بوانبرت ومعاهدات جتارية مع أسبانيا وهولنده وأمريكا ، مث
هبا اجلوامع  م( شهدت فيها البالد كثريا من أوجه العمران وتعددت1824_1814وده )سنة عم مح

الصراع على احلدود مع  واملدارس والتكااي وغريها وساعد على ذلك اهلدوء الذي ساد البالد عقب إهناء
ت قعويف عهده و  ،م( 1835_1824اجلزائر بتدخل الدولة العثمانية ، مث توىل ابنه حسن ابي سنة )

ماين ، وفيه أيضا هامجت فرنسا موقعة نوارين البحرية بني العثمانيني واألوربيني ، وهزم فيها األسطول العث
اجلزائر .

                                                           

(2 6 2   . 167-165انظر خالصة اتريخ تونس (
(2 6 3  . 195،192، 177-167انظر خالصة اتريخ تونس ص (
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مث توىل احلكم أخوه مصطفى ابي مث خلفه املشري أمحد ابي الذي أنشأ مدرسة عسكرية واستقدم هلا 
جبامع الزيتونة ودعا عددا من األساتذة املدرسني ، وأصبح لتونس جيش قوي ، واهتم بتنظيم التعليم 

األجانب لاللتقاء أبساتذته مما أدى إىل االحتكاك بني العقلية اإلسالمية والعقلية الغربية وقام بتأسيس 
املكتبة األمحدية ، وزار فرنسا بنفسه مع مجاعة من رجال الدولة لتوطيد العالقات بني الدولتني ، وقام 

فيه فحمد فعله ذلك من الدول األوروبية ، وأرهقت الدولة يف عهده ابملصروفات إبلغاء الرق ومنع االجتار 
الكثرية ، وأدى اشرتاكها يف حرب القرم إىل جانب الدولة العثمانية ضد روسيا إىل زايدة التدهور 

2)االقتصادي 6 4 ).
مايسمى  م( ، فضغطت فرنسا واجنلرتا عليه إبصدار1859_1855مث توىل بعده حممد ابي الثاين )سنة 

2)عهد األمان ، الذي منح األجانب مزااي عديدة 6 5 ).
واهتم حممد ابي بتنظيم القضاء الشرعي ، فكان اجمللس الشرعي يعقد يوميا وحيضره القاضيان املالكي 
واحلنفي ، وأدخل يف عهده الطباعة العربية واشتهر يف دولته كثري من رجال العلم ومنهم القاضي حممد 

2)شيخ اإلسالم بريم الرابع وغريمهاالطاهر بن عاشور و  6 6 ).
م( 1881م _1859وحاول حممد ابي إصالح الوضع االقتصادي ، مث توىل حممد الصادق ابي )سنة 

الذي بدأ جهودا صادقة إلصالح البالد إال أنه ضاعف الضرائب على األهايل واقرتض أبرابح فاحشة ، 
2)م1864وكان ذلك سببا يف اندالع ثورة ابن غذاهم سنة  6 7 مطالبة بتخفيف ذلك ورفع الظلم إىل أن  (

استطاعت الدولة القضاء عليها بعد أن نشرت الفرقة بني صفوف الثوار ، مث تالها ظهور مرض الكولريا 
مث احلمى التيفوسية ، فأدى ذلك إىل تعطيل األوضاع ، وأصيب الناس بضيق شديد . 



2)وملا توىل خري الدين 6 8 م بدأ بعالج مشاكله ، فألغى الضرائب الباهظة 8731الوزارة حبكومة تونس سنة  (
وأجرى حركة تطهري بني املوظفني ، وقام بعدة أعمال إصالحية . ويف جمال التعليم أنشأ أول معهد درست 
فيه العلوم العصرية ، وكان هدفه التوفيق بني العلوم العصرية والتقاليد اإلسالمية وتعليم اللغات ، وهي 

فكر يف إرسال املمتازين من خرجييها للدراسة يف جامعات أوراب كما زاد مرتبات املدرسني املدرسة الصادقية و 
                                                           

(2 6 4  . 32-12انظر احلركة األدبية والفكرية يف تونس ص (
(2 6 5 ، االحتاف  012-200، خالصة اتريخ تونس  ص  4/25إحتاف أهل الزمان أبخبار ملوك تونس وعهد األمان (
 . 154-153، تونس يف عهد احلماية ص  3/96-110
(2 6 6  209-207خالصة اتريخ تونس ص (
(2 6 7  ام غانياج  ، ثورة ابن غذاهم : ب  سالمة )كاملني( .جل -ثورة علي بن غذاهم (
(2 6 8 هـ يف 1299درية سنة هـ وطبع يف اإلسكن1284ب : أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك وضعه عام له كتا(

  مبادئه التنظيمية اليت كان يؤمن هبا .
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جبامعة الزيتونة وأسس املكتبة الصادقية وحظيت حركة الطبع والنشر يف أايمه ابهتمام كبري ، وصدرت أول 
2)صحيفة عربية يف تونس وهي صحيفة الرائد 6 9 اليت حاكها ، مث طلب خري الدين إعفاءه بسبب الدسائس (

م وكان توليه بداية النكسات 1877مصطفى إمساعيل ضده عند الباي ، وتوىل مصطفى بدال منه سنة 
2)من جديد على تونس ، حىت سقطت يف يد االستعمار الفرنسي 7 0 ).



ويف العهد الرتكي بصفة عامة . كان الفقه واإلنتاج الثقايف قد غلبت عليه التبعية والتقليد نتيجة للعوامل 
فكرية اليت كانت تسيطر آنذاك ، وكأن البالد أغلقت أبواهبا يف وجه التيارات اجلديدة منذ استقرار ال

األندلسيني وتوقف االرحتال إىل املشرق ، وابنقطاع هذه العالقة توقف املد الثقايف فالطالب املغريب الذي 
الدراسة ، ويتصل ابلعلماء لألخذ  كان يبحث عن املعرفة يف كل أجزاء العامل اإلسالمي وخيتار بنفسه مواد

عنهم أصبح يكتفي مباهو موجود يف املساجد والزوااي ويقتصر على األخذ عن شيوخ تقليديني . وهكذا 
عكف الناس على املختصرات الفقهية يشرحوهنا ويعلقون عليها حىت أصبحت دراسة الكتب هي اهلدف 

التفسري ابلركود العلمي الشامل الذي أصيبت به  وضاع العلم واختفى االجتهاد ، وقد أتثرت وضعية علم
البالد ، على أن اليقظة العلمية اليت سجلت بعد ذلك بفضل االستقرار واستتباب األمن جعلت الناس 
يعتنون بعلم التفسري فاهتموا على األخص بتفسري أيب السعود الذي اشتهر وضرب به املثل يف اإلحاطة 

كما اشتهر يف علم التفسري الشيخ أبو عبد هللا حممد زيتونة الذي وضع بعلوم الشريعة والتضلع فيها ،  
2)حاشية على تفسري أيب السعود جاوز نصفه ستة عشر جزءا 7 1 ).



 اثنيا : اجلزائر
 

الدولة الزاينية )بنو عبد الواد ( يف املغرب األوسط )اجلزائر( :

حدين وعندما ضعفت دولتهم محلهم وأول حكامها هو يغمر إسن بن زايد بن اثبت ، وكان مطيعا للمو 
احلسن السعيد خليفة املوحدين أتديب هذا اخلارج عن  على التنازل له عن إمارة تلمسان وارأتى أبو

سلطانه ، فخرج لقتاله فقتل خليفة املوحدين وتثبتت أركان دولة بين عبد الواد وكانت هذه الدولة دائمة 
رينيني حكام املغرب األقصى ، حىت متكن احلفصيون من التعرض ملطامع احلفصيني وكذا لالصطدام ابمل

بسط نفوذهم على املغرب األوسط كله كما سبق وكذا متكن املرينيون من القضاء على الدولة الزاينية 

                                                           

(2 6 9  .12انظر : احلركة األدبية يف تونس  ص (
(2 7 0  .  انظر : خري الدين ابشا )للمنجي( ،  خري الدين التونسي )حملمد كرو(( 
(2 7 1   . 34،32،29يتونة ص انظر : جامع الز (
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هـ ، وظل 760ابحتالهلم تلمسان كما سيأيت إال أهنا انبعثت من جديد على يد أيب محو موسى الثاين سنة
زاع بني ملوكها وانتشرت الفوضى وانتهى األمر ابستيالء األتراك عليها عام أمرها قائما حىت كثر الن

2)م1554 7 2 ).
واستعد األسبان ملهامجة اجلزائر فاحتلوا ميناء املرسى الكبري عند وهران مث أسقطوا وهران مث جباية مث شرشال 

بان قضى بتسليم األسبان وعنابة وذلك يف أواخر الدولة الزاينية واضطر اجلزائريون إىل عقد صلح مع األس
أخرى أن  موانئجزيرة هامة بنوا فيها حصنا هلم هدد مدينة اجلزائر نفسها مسوه البيتون ، واضطرت عدة 

م واحنصرت مقاومة اجلزائريني يف 1515تعرتف بسلطان األسبان الذين استولوا أيضا على طرابلس سنة 
ن على السلطة يف آخر عهد بين زاين استنجد أحدمها العمليات البحرية ، وأثناء تنافس اثنني من بين زاي

م أمريا 1504م بتلمسان ، واستنجد اآلخر بـ)عروج( الذي كان قد أعلن نفسه سنة 1518ابألسبان 
على اجلزائر بعد أن استطاع تثبيت سلطانه هبا مث شرع يبسط نفوذه على املناطق اجملاورة حىت جنح يف 

األسرة الزاينية ، وختوف األسبان من انتصاراته املتتالية ومتكنوا من قتله االستيالء على تلمسان وقضى على 
هـ فتسلم أخوه خري الدين امللقب )ابرابروس( أي ذي اللحية الشقراء 924بعد حماصرته يف مدينة شورا سنة 

( ، األمر من بعده فأعلن والءه للسلطان العثماين ، فأرسل له جيشا يشد من أزره ومنحه لقب )بيكلربك
وأصبح واليا من والة األتراك واستطاع أن يطرد األسبان من كثري من الثغور حىت من حصن البيتون ، 

2)م1830وأصبحت اجلزائر منذ ذلك الوقت والية عثمانية حىت سقطت يف يد الفرنسيني سنة  7 3 ).


حكم العثمانيني للجزائر وينقسم إىل ثالثة أدوار :



: م1587_1518يعين أمري األمراء ابلرتكية( دور الوالة امللقبني بيكلربك )
بدأ هذا الدور من والية خري الدين الذي حاول األسبان التخلص منه عن طريق محلة نزلت يف اجلزائر ، 

م 1534فهزمها هزمية منكرة واستطاع حتقيق عدة انتصارات ، وتوىل بعده شئون اجلزائر حسن أغا سنة
جلزائر مث عني حسن ابشا بن خري الدين واليا على اجلزائر فحصن واستطاع رد محلة ملك أسبانيا على ا

اجلزائر واستوىل على تلمسان ، مث توىل األمر صاحل ريس الذي وجه ضرابت قوية لألسبان وطردهم من 
جباية ومن املهدية ، وملا تويف عاد حسن ابشا لوالية اجلزائر فهاجم القوات املغربية اليت كانت قد استولت 

سان ، ووصل إىل أبواب فاس ودبر الغتيال األمري املغريب أبوعبد هللا حممد الشيخ امللقب ابملهدي على تلم
وجنح يف قتله ، مث اجته حسن ابشا إىل األسبان فهزمهم يف مستغامن واستدعاه السلطان العثماين يف حصار 

                                                           

(2 7 2  . 7/161ابن خلدون (
(2 7 3 ها ، اتريخ اجلزائر ومابعد 2/9ومابعدها ، إحتاف أهل الزمان  42انظر : صفحات من اتريخ مدن اجلزائر ص(

 . 26احلديث  ص
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ع بسط النفوذ العثماين م الذي اهتم ابألسطول واستطا 1568مالطة ، وخلفه على اجلزائر علج علي سنة 
2)على تونس 7 4 ).





م( :1671م 1587دور الباشوات)

م 1587مبول منذ عام وكان الباشوات عبارة عن والة غرابء عن البالد حيملون لقب ابشا ترسلهم استا
ايل على مجعه ، وحدث يف وحيكم الباشا ملدة ثالث سنوات ، وكانوا يشرتون املنصب ابملال وحيرصون ابلت

البحرية السلطة وهو  مر عظيم من الفوضى واحلروب بني اجلنود والقبائل أدى إىل تويل رؤساءعهدهم أ
حكم الداايت . 



م : ) الداي لفظ تركي معناه اخلال (1830م_1671دور الداايت 

انتقلت السلطة إىل الداايت وهم رؤساء البحرية ، وقد كانت بيده السلطة احلقيقية فنصبوا واحدا منهم 
ن تبقى له السلطة مدى احلياة وملا رأت السلطة العثمانية أهنا عاجزة عن فرض إرادهتا على اجلزائر على أ

كفت عن إرسال الباشوات ، ومنحت الداي لقب ابشا ابعتباره ممثال لسلطتها وبقي األمر على ذلك 
2)حىت االحتالل الفرنسي 7 5 ).



ند حديثنا عن تونس .وقد تقدم الكالم عن احلالة العلمية يف العهد الرتكي ع





اثلثا : املغرب



2)هـ869هـ _ 668الدولة املرينية )دولة بين عبد احلق( يف املغرب األقصى )املغرب( 7 6 ): 
املرينيون فخذ من قبيلة زانتة العربية ، وكان عبد احلق الذي نسبت إليه الدولة قد قام أبمر بين مرين وجرت 

رهم ابملغرب يف مدة أيب يعقوب يوسف بن الناصر من بينه وبني عرب رايح حروب ، وكان أصل ظهو 
املوحدين بعد موت حميو أيب خالد والد عبد احلق متأثرا جبراحه مع أمري املؤمنني املنصور يعقوب من 
املوحدين يف غزوة األرك بعد أن عقد له على من يف عسكره من زانته ، وقد انتهزوا فرصة ضعف واحنالل 

                                                           

(2 7 4  .55-53العربية ص  ، اجلزائر 91-44انظر : املغرب العريب الكبري يف العصر احلديث ص(
(2 7 5  . 061-101 الكبري يف العصر احلديث انظر : املغرب العريب(
(2 7 6 -217ة السنية يف اتريخ الدولة املرينية )كامال(، احللل املوشية ، الذخري  283- 1/278انظر : روض القرطاس (

 . 3/173، الفكر السامي 175
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األمر يف املغرب وقامت بني األمري عبد احلق بن حميو وبني املوحدين معارك قتل دولة املوحدين فنازعوهم 
2)األمري يف إحداها 7 7 ).

هـ ملا أتته البيعة 668 بدأت دولة بين عبد احلق ابستيالء أيب يوسف يعقوب بن عبداحلق على مراكش سنة
هـ ، وأجرب 670ن سنة تلمسامن أهلها إال أنه حتول عنها إىل فاس وصريها دار اخلالفة ، مث زحف على 

ملوكها بين زاين على الصلح وغزا سجلماسة .

رين ، فلما قتل اجتمع أشياخهم موويل اإلمارة قبله إخوته الثالثة أبو سعيد عثمان الذي تقدم أمريا على بين 
 هـ ، مث ويل بعده642على أخيه أيب معرف حممد فلم يزل حيارب املوحدين حىت قتل يف حرب معهم سنة 
ض بفاس ومات سنة أخوه أبو حيىي فجمع أشياخ بين مرين وقسم عليهم ماكان بيده من املغرب مث مر 

هـ.  656

هـ الذي 731ور ابهلل سنة مث تواىل احلكم يف بين عبد احلق إىل أن توىل أبو احلسن علي بن عثمان املنص
ين زاين مث جنح يف دخول بهنى دولة استطاع أن خيضع تلمسان هنائيا وانتصر على ابن اتشفني الزايين ، وأ

لك املغرب على هـ ، وكانت تشكو آنذاك من الفوضى واالضطراب فأصبح أبو احلسن م748تونس سنة 
له املغريب ريح شديدة االطالق ولكنه اضطر إىل اجلالء عن إفريقية بسبب ثورة قامت فيها وواجه أسطو 

 ين كانوا بصحبته .عالم املغرب املمتازين الذغرق فيها كثري من سفنه وماينيف عن أربعمائة من أ
وكان له يف عصره سفارات مع حكام فارس وسلطان مصر والشام واحلجاز حممد بن قالوون ومع ملك 
مايل وغريه من ملوك السودان ، واشتهر عهده ابألعمال العمرانية ، فقد شيد عددا كبريا من املدارس 

هـ فاستعاد 751مث انزعه ابنه أبو غنان السلطة فتنازل له عنهاسنةوأجرى املرتبات على الطلبة واألساتذة 
2)نفوذ دولة بين مرين على املغربني األوسط واألدىن 7 8 ).

مث توىل بعده ابنه أبو زاين حممد بن أيب عنان الذي خلع وخنق ، مث أخوه أبو بكر الذي مات غريقا مث 
هـ إىل عبد احلق بن أيب سعيد 760ى الذي توىل سنة تواىل حكام الدولة املرينية ابتداء من إبراهيم بن عل

هـ ، فوصلوا إىل أربعة عشر حاكما خالل سبعني عاما ، منهم من كانت مدة 831أخرهم الذي توىل سنة 
2)حكمه عشرة أايم فقط !  7 9 . وقد نقض املرينيون ماأحياه املوحدون من االجتهاد وأعادوا نشر املذهب (

2)املالكي .  8 0 )


                                                           

(2 7 7  .29املغرب العريب الكبري ص(
(2 7 8   171( ، احللل املوشية صاملرينية )كامال، الذخرية السنية يف اتريخ الدولة 279،278 /1انظر : روض القرطاس(
(2 7 9   . 463-462(انظر املغرب العريب الكبري 
(2 8 0  3/173( انظر الفكر السامي 
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لتفسري يف الصقع السوسي رواجا كبريا وذلك حلاجتهم إىل تفهم كالم هللا نظرا ألن لغتهم وراجت دراسة ا
ليست بعربية ، ونبغ من علماء التفسري أبو حيىي الكرسفي من أهل القرن السابع وهو متخرج من األندلس 

2) هـ .683ت  8 1 )  


2)هـ يف املغرب915هـ والسعديون 876الوطاسيون  8 2 ):
سفينة  240كت من ميناء لشبونة قوة برتغالية ضخمة على ظهر أسطول مكونة من هـ ، حتر 854يف عام 

حتمل حقدا دفينا على املسلمني ، بعد أن استطاعت إخراجهم من أرضها إىل ميناء سبتة املغريب الذي 
ت فسقط صريعا إذ مل تستطع الدولة املرينية أن تواجه هذا اخلطر ، ألهنا كان املفاجئهبذا الغزو  فوجئ

م ، فنجح الوصي على امللك أبو 1437حتتضر ، مث اجتهوا بعد أن ثبتوا أقدامهم يف سبتة إىل طنجة سنة 
2)زكراي حيىي الوطاسي يف أواخر العهد املريين من استنفار الناس للدفاع عنها ومتكن املسلمون من هزميتهم 8 3 ).

من بين وطاس ابألمر بعد أن  جاب والوزراءوملا تنازع أفراد البيت املريين السلطة ضعفت الدولة واستبد احل
هـ ، ويف عام 869استقلت جهات برمتها عن حكمهم عقب وفاة عبد احلق آخر ملوك بين مرين سنة 

لفه ابنه أبو عبدهللا خهـ استوىل أبو عبد هللا حممد الشيخ الوطاسي على فاس وظل أمريا هلا حىت 876
هـ .910امللقب ابلربتغايل سنة 

م يف يد األتراك العثمانيني املسلمني هاج الصليبيون يف العامل 1453طت القسطنطينية سنة وبعد أن سق
أبسره وختوفوا قوة املسلمني ، ومنهم ملك الربتغال آنذاك الفونس اخلامس الذي كون جيشا لالستيالء على 

اوالت الحتالل طنجة ميناء القصر الصغري الواقع بني سبتة وطنجة متهيدا الحتالل طنجة ، مث قام بعدة حم
ففشل إال أنه بعد ذلك وبسبب الفوضى الداخلية سقطت طنجة بعد سقوط أصيال ، واجتهت األنظار 
الربتغالية للوصول إىل مطامعها عن طريق استمالة رؤساء القبائل فاستطاعت القوات الربتغالية احتالل 

والصويرة وأكادير وماسة وأزمور مث حاول املغربية ، وفرض محايتها عليها مثل أسفر  املوانئالعديد من 
الربتغال توجيه ضربة قوية ملراكش ولكنها فشلت فشال ذريعا أمام السعديني ،  تبعتها هزمية أخرى يف 
املعمورة أمام الوطاسيني يف آخر دولتهم ونظرا ألطماع الربتغال يف املناطق املكتشفة اجلديدة يف الكشوف 

دية ، مل تستطع الصمود والبقاء يف هذه الثغور فتم جالؤهم منها وآلت طنجة اجلغرافية وضعف األوضاع املا
2)وسبتة ومزاكان يف هناية أمرهم لألسبان 8 4 ).



                                                           

(2 8 1  . 1/190، احلضارة املغربية عرب التاريخ  34انظر : سوس العاملة ص(
(2 8 2  . 704-2/221انظر : اتريخ الدولة السعدية )كامال( ، املغرب عرب التاريخ (
(2 8 3   . 91-44غرب العريب الكبري يف العصر احلديث صانظر امل(
(2 8 4  . 32-28انظر : املغرب العريب الكبري يف العصر احلديث (
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هـ الذي 931وملا مات أبو عبدهللا الذي خاض معارك كثرية مع الربتغال خلفه أخوه أبو حسونة سنة 
النزاعات ابإلضافة إىل األطماع حدث يف عهده نزاعات مع السعديني ، وبسبب هذه االضطراابت و 

األجنبية خلت تلك احلقبة من اآلاثر العمرانية وغريها بل تعرضت البالد للتخريب ، وكان قيام الدولة 
هـ سببا يف ختليص املغرب من األخطار اليت واجهته 916السعدية على يد أيب عبد هللا القائم أبمر هللا سنة 

ن أطماع األتراك العثمانيني الذين استولوا على اجلزائر وتونس من بسبب األطماع األوربية من جهة ، وم
2)انحية أخرى 8 5 ).

عفت فيه الدولة وقد بدأ نفوذ السعديني يف بالد درعه والسوس األقصى ، وكان ظهورهم يف وقت ض
د حول أيب عبد هللا حمم األسبان فالتف الناسغور العرضة ألطماع الربتغاليني و الوطاسية عن محاية الث

هـ ، وتوىل ابنه أبو 923فاة سنة هـ ، واستعد ملقابلة الربتغال فأدركته الو 915السعدي وابيعوه ابإلمارة سنة 
راكش فحاربه الوطاسيون العباس أمحد األعرج الذي أحرز انتصارات عظيمة على املستعمرين وابيعه أهل م

خشية على فاس ودارت بينهما معارك متعددة .

حممد الشيخ شقيق أيب العباس األعرج واليا من قبل أخيه على السوس حىت دخل الوشاة وكان أبو عبد هللا 
2)هـ946بينهما فتقاتال وانفرد أبو عبد هللا ابحلكم ، وأودع أخاه وأوالده السجن سنة  8 6 ).

م وتوجه إىل فاس ، فدخلها واستطاع أبو عبد هللا حممد مواصلة اجلهاد ضد الربتغال حىت اطمأن من انحيته
ألتراك ، واتصل ابوقبض على الوطاسيني وأرسلهم إىل مراكش وفر أبو حسونة إىل اجلزائر مستجريا 

ندما استوىل أبو عبد هللا على ابالمرباطور األسباين يستنجد به أيضا وازداد التوتر بني األتراك والسعدي ع
أيب عبد هللا وبعد معارك  اربةتلمسان، فاستطاعوا أن يستعيدوها مرة اثنية ، وأمدوا أاب حسونة جبيش حمل

س ، واستطاع قتل أيب طاحنة استطاع الدخول إىل فاس إال أن أاب عبد هللا الشيخ استنفر قبائل السو 
حسونة واستعادة فاس . 



وبقيت العالقات متوترة بني املغرب واخلالفة العثمانية حىت متكن السلطان العثماين من دس فرقة من اجلنود 
2)هـ964ش أيب عبد هللا ، فاستطاعوا قتله ومحل رأسه إليه سنة األتراك إىل جي 8 7 ).

مث بويع البنه حممد عبد هللا الغالب ابهلل الذي انتصر على جيش األتراك يف حماولة للقرب من فاس ، وملا 
ابهلل  تويف الغالب ابهلل بويع البنه أيب عبد هللا املتوكل على هللا إال أن عمه أاب مروان عبد امللك املعتصم

هـ مبعاونة اجليش الرتكي ، مث دخل مراكش 983استطاع انتزاع امللك منه مبعاونة األتراك ودخل فاسا سنة

                                                           

(2 8 5  ( انظر املرجع السابق .
(2 8 6  . 18، 5/17االستقصاء (
(2 8 7  م(.، نزهة احلادي يف أخبار ملوك القرن احلادي )بدون أرقا5/115،32انظر : االستقصاء (
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بعدها ، إال أن عبد هللا املتوكل حاول العودة إىل مراكش فلم يتمكن ، ففر إىل طنجة واستنجد ابألسبان 
هـ 986 الربتغال واملسلمني املغاربة سنة فلم ينجدوه فاستنجد ابلربتغال ، فكانت موقعة وادي املخازن بني

2)انتهت بنصر حاسم للمسلمني وقتل قائد الربتغال واخلائن املتوكل ، وتويف أبو مروان 8 8 ، فبويع خلليفته (
أيب العباس أمحد املنصور الذي قام بتحسني العالقات مع السلطان العثماين بعد أن حاول الوشاة إفسادها 

م وشرع يف غزو السودان ، فاستوىل عليها استيالء كليا وأصبح الترب حيمل إليه حىت اطمئن متاما من جانبه
مبا حيري الناظرين وهلذا لقب ابلذهيب . 

واتسم عهده إبصالحات عظيمة فنظم اجليش وأرسى النظم اإلدارية ، وقام إبنشاءات معمارية عظيمة منها 
يل أنه مل ير من ملوك العصر أعدل منه ، وما قصر البديع مبراكش وساد العدل يف وقته حىت ذكر القشتا

يف األرض مملكة تسري على قوانني الشرع ومنهاج السنة أحسن من مملكته ، وعرف املنصور بتشجيعه 
للفقهاء والعلماء وكان جيمعهم للمذاكرة مبراكش وفاس، فكان احلديث يدور حول أمهات الكتب يف 

العلوم ، فقد كان هو نفسه على علم وله منظومات وأسفار التفسري والفقه وعلم املنطق وغري ذلك من 
2)رائعة 8 9 ).


هـ ابيع أهل فاس ولده زيدان ، وامتنع أهل مراكش من مبايعته وابيعوا 1012وملا وافت املنية املنصور سنة 
أخاه أاب فارس الوايل عليهم من قبل أبيه ، فقامت سلسلة حروب بني األخوين ودخل فيها أيضا أخوهم 

مون ، وانتهت الصراعات بقتل أيب فارس ، مث قتل املأمون واستقل زيدان ابألمر مبراكش حىت مات سنة املأ
هـ ، 1069هـ، وتواىل احلكم يف ذريته مبقتل الواحد تلو اآلخر حىت انقرض أمر السعديني سنة 1037

ابألسبان على أخويه  واستبد عرب الشباانت ابألمر يف مراكش ، وحدث أثناء تلك الفرتة استعانة املأمون
2)مقابل استيالئهم على العرائش 9 0 مما أدى إىل متادي أسبانيا يف االعتداءات على الثغور ، كما تشجع  (

الربتغال يف الظهور على الساحة مرة أخرى بسبب هذه االضطراابت ، هذا ابإلضافة إىل ظهور انقسامات 
عد أن كانوا ابلزاوية الدالئية كمركز ديين للعبادة داخلية منها ظهور ) الدالئيني ( على املسرح السياسي ب

ماسي الصويف الذي استوىل على درعة ، لجبن عبد هللا الس أيب العباس أمحدوالتفقه ، وكذا ظهور حركة 
هـ ، وظهر أيضا يف تلك اآلونة 1022وقصد مراكش ففتحها وطرد زيدان لكنه قتل وانتهت حركته سنة 

ن أيب العباس أمحد الزايين الشهري ابلعياشي الذي قاد اجلهاد ضد االستعمار شخصية الفقيه العامل حممد ب
هـ ، واستعمل الربتغال الوشاية لإليقاع بني العباسي 1020الربتغايل وعينه السعديون على عمالة أزمور سنة 

                                                           

(2 8 8  .  5/86، االستقصا  222ازن احلامسة صانظر : موقعة وادي املخ(
(2 8 9  وما بعدها.  5/95، االستقصا  301-69انظر : مناهل الصفا يف مآثر موالينا الشرفا ص (
(2 9 0  .  6/21،20االستقصاء (
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سال والسلطان زيدان فأرسل سرية إىل مزمور للقبض عليه وقتله لكنه جنح يف اهلروب إىل مسقط رأسه 
هـ رغم الوشاايت اليت كثرت حوله 1051واستمر يف اجلهاد ضد الربتغال واألسبان حىت وافته املنية سنة 

اليقاع السلطان به ، وذلك بقتله غيلة من أتباع الدالئيني الذين فسدت العالقة بينه وبينهم ووصلت إىل 
2)نالقتال ، وبقتله خال اجلو للدالئيني فاستولوا على فاس وسال وتطوا 9 1 ).



وكان من مزااي عصر السعديني االعتناء بتفسري القرآن ، وتعدد املفسرين ومن بينهم احلاج حممد الشنقيطي 
هـ( صاحب اللباب يف حل مشكالت الكتاب ، وعبد  الرمحن بن يوسف القصري العارف )ت 963)ت 

هـ( ، 1054سي )ت هـ( وله حاشية على تفسري اجلاللني ، وعلي بن الواحد األنصاري السجلما1036
هـ( حاشية على تفسري الزخمشري ، ويعد من كبار 1037كما نسب إىل امللك زيدان ابن املنصور الذهيب )

2)هـ( ، وهو من أئمة القراءات السبع978املفسرين أيضا بلقاسم بن إبراهيم الدكايل املشرتائي )ت 9 2 ).


هـ إىل اآلن( :1050الدولة العلوية )من سنة 

 الدولة على يد املوىل حممد بن الشريف الذي ينتسب إىل اإلمام علي بن أيب طالب  بدأ أتسيس هذه
2)حني ابيعه أهل سجلماسة 9 3 ، مث استيالئه على درعة وغريها، مث اصطدامه ابلدالئيني يف وقعة القاعة ، (

تله حىت قتل سنة اليت انتصر فيها الدالئيون وانتهت ابلصلح بني الطرفني ، مث انزعه أخوه املوىل الرشيد وقا
هـ، وتوىل املوىل الرشيد ، فدخل فاسا ودارت بينه وبني الدالئيني معركة بطن الرمان ، اليت قضى 1075

فيها عليهم ودخل مراكش ، مث بالد السوس وحقق وحدة املغرب السياسية واجته إىل اإلصالح ، فنظم 
ان ذا اهتمام ابلعلم وحيضر بنفسه جمالسه اجليش ، ويف عهده استأنفت احلركة العلمية واألدبية سريها وك

ابلقرويني ويزور العلماء يف دورهم ، وأمر ببناء مدرسة يف مراكش وشرع يف أخري بفاس واهتم ابلعمران 
2)أيضا 9 4 هـ ، فواجه عدة ثورات داخلية منها مع ابن 1082، وبعد وفاته توىل أخوه املوىل إمساعيل سنة (

ومنها مع بعض الدالئيني ومنها مع إخوته الثالثة حني خرجوا عليه ، أخيه ومنها مع قائد اجليش بفاس 
واختذ املوىل إمساعيل مكناسة الزيتون عاصمة مللكه ، واهتم ابلعمارة والتنسيق ، وملا استقر له األمر اهتم 

غل إبقرار األمن الداخلي وأتمني احلدود ونزع السالح من األفراد والقبائل ، وجهز جيشا قواي ضخما است
فيه العبيد السنغال ، واستطاع حترير بعض الثغور كطنجة والعرائش .         

                                                           

(2 9 1  ضد األسبان والربتغال . انظر : الزاوية الدالئية ودورها الديين والعلمي والسياسي ، حممد العياشي وجهاده(
(2 9 2  . 2/460، املغرب عرب التاريخ 2/128لوة األنفاس انظر : س(
(2 9 3  . 7/5،4،3االستقصا (
(2 9 4  .27، نزهة احلادي أبخبار ملوك القرن احلادي ص120انظر : املغرب العريب ص(
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وكان للعلم والعلماء منزلة خاصة عنده ، فكان يكرمهم وجيزل هلم العطاء وشيد وجدد كثريا من املساجد 
2)واملدارس 9 5 ).

أسسه ، هـ فحدث بعده اضطراابت شديدة وهنب من قوة اجليش الذي كان قد 1159مث تويف سنة 
هـ، مث توىل املوىل حممد بن عبدهللا بعد وفاة والده فحاول 1171وتدخل اجليش يف شئون الدولة حىت عام 

إصالح احلالة االقتصادية ، واستطاع القضاء على مثريي الفتنة واهتم ابلثغور واجليش واألسطول املغريب 
وختليص بعض الثغور، وعقد مع الدول األوربية اهتماما عظيما ، واستطاع جماهبة األساطيل األوربية وهزميتها 

والوالايت املتحدة معاهدات جتارية وكذا مع الدامنرك والسويد ، ومل يكن حاكما سياسيا وقائدا حربيا 
فحسب لكنه اشتهر حببه للعلم والعلماء ، فقد كان يقرهبم من جملسه ، وطلب من املشرق الكثري من كتب 

، وكان جيلس بعد صالة اجلمعة يف مقصورة اجلامع مبراكش مع الفقهاء احلديث اليت مل تكن ابملغرب 
والعلماء للمذاكرة وهنى طلبة العلم عن االشتغال ابملختصرات دون أمهات الكتب ، وطالب ابلرجوع إىل 
الكتاب والسنة يف األحكام ، وأوقف الكثري على احلرمني وطالب العلم قام بتحبيس الكتب العلمية كما 

هـ ، الذي خلع 1204ملساجد واملدارس وغريها ، وبعد وفاة املوىل حممد توىل ابنه املوىل يزيد سنة اهتم اب
القبائل بيعته وابيعوا أخاه هشام فتقاتال وقتل املوىل يزيد ، وتفرقت الكلمة ابملغرب على أبناء املوىل حممد 

هـ ، وكان قد ابيعه أهل فاس 1206 ، حىت غلب نفوذ املوىل سليمان بن حممد ومتت له البيعة العامة سنة
وأعماهلا ، وكان مشتغال ابلتقوى والعلم ومل تتم بيعته ابلطعن والقتل وإمنا بضعف إخوته ، وكان مائال 

كما كان حييي ليايل رمضان مبشايخ القراء والزهد يف الدنيا ومنها احلكم ،  للتسامح والتقشف يف احلياة 
ديث وتفهمه ، ويشاركهم بغزارة علمه ، ويعظم العلماء ويرفع مقامهم وأعيان العلماء ينتقيهم لسرد احل

وجيري عليهم األرزاق ، حىت تنافس الناس يف أايمه على اقتناء العلم العتزاز أهله ، واهتم كذلك ابلعمران 
لعربية، وسلك سياسة املساملة مع الدول اجملاورة ، وكان متفقا يف وجهة النظر مع الدعوة الوهابية ابجلزيرة ا

ومتت بينهما مراسلة مث قامت يف أواخر عهده فتنة بني قبائل الرببر ، فعمت القالقل املغرب كله واشتد 
املرض ابملوىل سليمان فعهد البن أخيه املوىل عبد الرمحن بن هشام ملا اشتهر به من العدل واألمانة ، وترك 

2)أوالده وإخوته 9 6 ).
هـ ، أخذ يف التجول على القبائل واستطاع إخضاع األقاليم 1238سنة وملا توىل املوىل عبدالرمحن بن هشام 

اليت زارها ، ومتت يف عهده إصالحات كثرية يف العمران ويف األسطول البحري ، وملا استوىل الفرنسيون 

                                                           

(2 9 5  . 72-7/58، االستقصا  60،59،58،47انظر :روضة التعريف مبفاخر موالي إمساعيل بن الشريف ص (
(2 9 6  . 8/112،111،109،86انظر االستقصا (
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هـ طلب أهل تلمسان االنضمام إىل املوىل عبد الرمحن ، فقبل انضمامهم إليه إال 1246على اجلزائر سنة 
2)طر لسحب جيوشه بعد دخول الفرنسيني وهران ومترد بعض بقااي األتراك عليهأنه اض 9 7 ).

وتعلل الفرنسيون أبن األمري عبد القادر اجلزائري جيد احلماية له من قبل املغرب كلما فر إليها ، فاقتحموا 
 1844سنة  وجدة ، مث انتصروا على جيش املوىل عبد الرمحن يف وقعة أسلي اليت استولوا فيها على طنجة
2)، وأسفرت املفاوضات بعدها عن توقيع معاهدة طنجة اليت ضغطوا فيها على اجلانب املغريب 9 8 ) .

هـ ، فتوىل بعده املوىل حممد بن عبد الرمحن إذ كان ينوب عن أبيه يف 1276مث تويف املوىل عبد الرمحن سنة 
يف عهده وهدأت األطماع األجنبية حياته ، واشتهر ابلتقوى ومراعاة الشرع يف تصرفاته واستتب األمن 

شيئا ما ، فاهتم ابلعمران ، وبىن العديد من املساجد منها جامع السنة وجامع أهل فاس ابلرابط واملسجد 
اجلامع ابلسوق ابلدار البيضاء ، واهتم إبعداد اجليش الذي تبني ضعفه يف وقعة أسلي ، ويف عهده هاجم 

هـ ، وتدخلت 1276غريب ، إال أنه أخريا تقهقر فدخلوها سنة األسبان تطوان وصمد أمامهم اجليش امل
بريطانيا للوصول إىل اتفاق بني البلدين فتم ذلك بتنازالت أيضا من املغرب ، مث أبخذ قرض بفوائد من 

2)املغربية املوانئبريطانيا أدى إىل فرض رقابة من قبلها على  9 9 ).
هـ، فقام بعدة رحالت 1290ه املوىل حسن بن حممد سنة وملا تويف املوىل حممد بن عبد الرمحن بويع البن

لزايرة ثغور املغرب وعاين التحصينات الدفاعية فيها، وتفقد بالد السوس إال أن أسبانيا عمدت إىل املنطقة 
املواجهة جلزر الكناراي ، اليت سبق وأن احتلتها فرفعت عليها علمها وأطلقت عليها اسم ريودي أورو يعين 

احتج املوىل حسن على ذلك وعمد إىل حتصني الثغور ومراقبة سائر جهات القطر هنر الذهب ف
3)السوسي 0 0 )      .

وقد شهدت فرتة حكم املوىل حسن تنافسا دوليا شديدا بني الدول األجنبية حول النفوذ يف املغرب 
هـ 1862واحلصول على أقرب امتيازات ، ومتكنت الدول األوربية من فرض معاهدة على املغرب سنة 

المتيازات رعاايها طالب بعدها املوىل حسن إبلغاء هذه االمتيازات اليت ال مربر هلا ، فعقد مؤمتر مبدريد 
لدول أوراب والوالايت املتحدة األمريكية ابإلضافة للمغرب وخرجوا بقرارات لصاحلهم وحاول املوىل حسن 

3)أن يظل املغرب حمتفظا ابستقالله رغم الضغوط الشديدة عليه 0 1 ). 


                                                           

(2 9 7  . 9/12االستقصا (
(2 9 8  . 291-1/290، وانظر : حتفة الزائر  53-9/49االستقصا (
(2 9 9   . 124-9/101انظر االستقصا (
(3 0 0  وما بعدها . 9/149انظر االستقصا (
(3 0 1  . 136-135املغرب العريب ص (
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سنة ، وملا 13هـ املوىل عبد العزيز الذي مل يتجاوز عمره 1312وملا تويف السلطان احلسن بويع البنه سنة 
أخذت البيعة له استوىل الوزير أمحد علي على مقاليد األمور، واستطاع أن يقف يف وجه األطماع األجنبية 

ملوىل عبد العزيز الوقوف يف وجه م مل يستطع ا1898وحياول اسرتجاع سلطان املغرب ، وملا تويف سنة 
التيارات الداخلية ابإلضافة إىل اخلارجية حيث اجتاح املغرب عدة ثورات بسبب الفوضى االقتصادية 
والديون ، وبدأت فرنسا عقد اتفاقيات مع الدول األجنبية ذات املطامع يف املغرب متهيدا ملا تنويه للمغرب 

م بني الدول 1906اجلزيرة سنة  اتفاقيةلرتا مث مع أسبانيا، مث عقدت مع إيطاليا ، مث مع اجن اتفاقيةفعقدت 
م ، اليت دعمت نفوذ فرنسا وأسبانيا يف املغرب ومنعت دخول 1880املوقعة على اتفاقية مدريد سنة 

السالح للمغرب حبجة منع القبائل من التسلح حفاظا على استتباب األمن ، وكان هذا الفعل متهيدا 
3)لفرنسية على املغربلفرض احلماية ا 0 2 ).

هـ( 1269وانتشر إعراب القرآن يف تلك احلقبة من انحية الصقع السوسي وألف فيه أبو زيد اجلشتيمي )ت
كتاب إعراب القرآن يف جملدين ، وكان من عادة الطلبة أن حيلقوا حول األستاذ ويعربوا مقدار الوقت األول 

3)طبيق القواعدمن احلزب الراتب مع االستدالل من املتون يف ت 0 3 ). 




 
الل وأتثري ذلك على األوضاع يف املنطقة منذ االحتالل الفرنسي وحىت االستق املطلب الثالث :
الناحية العلمية :



أوال : تونس



3)االحتالل الفرنسي لتونس وحىت االستقالل 0 4  م :1956سنة ( 
ل التونسية على احلدود اجلزائرية ويف عهد حممد الصادق ابي تذرعت فرنسا أيضا بذريعة اعتداء بعض القبائ

م ، ومتكنت من احتالل بعض املناطق حىت 1881، فأرسلت محلة ادعت أهنا لتأديب هذه القبائل سنة 
وصلوا العاصمة وأجربوا الباي على توقيع معاهدة سلبت تونس كل مقومات الدولة املستقلة وهي معاهدة 

3)ابردو 0 5 ).
                                                           

(3 0 2  . 109- 52انظر التنافس االستعماري األورويب يف املغرب ص (
(3 0 3  . 1/190، احلضارة املغربية عرب التاريخ  34انظر : سوس العاملة ص(
(3 0 4  انظر : انتصاب احلماية يف تونس ، صراع مع احلماية )كاملني( .(
(3 0 5  . 214، خالصة اتريخ تونس ص 76انظر : صراع مع احلماية ص (
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م 1883دت مع علي ابي خليفة الصادق بعد وفاته يف سنة مث تلت تلك املعاهدة معاهدة أخرى عق
وهي معاهدة املرسي وابملعاهدتني وتفسريمها توسعت فرنسا يف بسط نفوذها على تونس مما أاثر روح الثورة 
والدعوة للكفاح املسلح ضد املستعمر، وكان من الثوار يف تلك احلقبة علي بن خليفة يف قابس وعدة قواد 

مثل : صفاقس والقريوان وكلها مل تستطع مقاومة القوات الفرنسية ، حيث التكافؤ ال يف  يف مناطق خمتلفة
3)العدد واليف العدة ، ومت فرض احلماية على تونس 0 6 ).

ويف هذه اآلونة قام الفرنسيون بتعبيد الطرق لتسهيل انتقاهلم على حساب األهايل، واجتهوا يف التعليم إىل 
كان التعليم يف األحناء التونسية عن طريق الكتاتيب اليت تعلم القرآن والكتابة، مسخ اهلوية اإلسالمية ، فقد  

مث ينتقل الطالب الذي لديه استعداد إىل جامع الزيتونة يدرس العلوم العربية والفقهية ، وملا جاء االحتالل 
ها مع ختصيص قسم أسس املدارس الفرنسية العربية ، اليت اهتمت بتدريس الفرنسية واتريخ فرنسا وجغرافيت

حلفظ شيء من القرآن واملقصود األول منها نشر اللغة الفرنسية ، مث أحدثوا مدرسة اثنوية ألبناء الفرنسيني 
وبعد حتصيل شهادهتا يطرق الطالب أبواب كليات فرنسا وبقي جامع الزيتونة واملدرسة الصادقية يؤداين 

قرآنية ، وتدخل املستعمر يف مجيع النواحي االقتصادية دورمها ، وأنشأ املسلمون مدارس ابتدائية عرفت ابل
3)يف البالد 0 7 ).

م ، فلم يلبث أن تويف فخلفه ابن عمه حممد 1902وتويف علي ابي فخلفه ابنه حممد اهلادي ابي سنة 
م ، ويف عهده صدرت جملة العقود وااللتزامات ، كما احتلت ايطاليا طرابلس ، 1906الناصر ابي سنة 

العاملية األوىل ، ويف أثنائها قامت ثورة خليفة بن عسكر ، فاستوىل على بعض املناطق اليت وقامت احلرب 
استعادها الفرنسيون بعد انقضاء احلرب ، وملا مات حممد الناصر ابي خلفه ابن عمه حممد احلبيب ابي 

م ، الذي 1929م ، فقام بعدة تنظيمات إدارية مث خلفه ابن عمه أمحد الثاين بعد وفاته سنة 1922سنة 
توىل األمر وتونس تعاين من أزمة اقتصادية أدت يف النهاية إىل الثورات من األهايل واشتباكات مسلحة 

3)ازدادت توترا بعد فتح فرنسا ابب التجنيس الذي رفضه الشعب التونسي 0 8 ).
3)وقد اعتربت هذه احلملة الفرنسية على تونس هي احلملة الصليبية التاسعة 0 9 فرنسا  وبعدها حاولت (

جتنيس املسلمني ابجلنسية الفرنسية ، وانتشرت الفتاوى بردة من جتنس هبا وحدث بعض االختالف حول 
ردة املتجنس ، ودخل يف تلك املسألة الشيخ الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة صاحب تفسري التحرير 

 تونس ، ووصل األمر إىل استفتاء والتنوير فأفىت جبواز دفنه يف مقابر املسلمني ورد عليه الرأي العام يف

                                                           

(3 0 6  . 215، خالصة اتريخ تونس ص 002-185انظر : صراع مع احلماية ص(
(3 0 7  .138-99انظر اتريخ تونس ص (
(3 0 8  . 242-215ظر خالصة اتريخ تونس ص ان(
(3 0  (  87(انظر عن احلمالت الثمانية السابقة ص) 9
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علماء مصر فأفىت فيها الشيخ يوسف الدجوي وغريه بتأييد ماعليه عامة الفقهاء من ردته ملا يرتتب على 
3)جتنسه من الرضا بقوانني الكفر اختيارا واستندوا يف الفتاوى إىل أدلة كثرية من القرآن الكرمي 1 0 ).



أمحد ابي ، وتوىل بعده حممد املنصف ابي ابن الناصر ابي سنة  مث قامت احلرب العاملية الثانية وتويف
م ، ويف عهده قام على الرتاب التونسي معارك مدمرة بني احللفاء )انكلرتا وأمريكا وفرنسا ( وبني 1942

جنود احملور )أملانيا وإيطاليا ( عانت منها تونس معاانة شديدة وتضررت البالد أضرارا فادحة وأسفرت 
طرد قوات جنود احملور بعد هزميتهم وعزلت قوات احللفاء حممد املنصف ابي بسبب وشاايت احلرب عن 

م ، الذي كان عهده مسرحا لتنكيل 1943ضده وتوىل بعده حممد األمني بن حممد احلبيب ابي سنة 
م 1945الفرنسيني مبن تومهوا فيه إعانة دول احملور ، وامتألت السجون وتعدد اإلعدام اجلماعي ، ويف عام 

خرج احلبيب بورقيبة وهو من زعماء احلركة الوطنية إىل الشرق مث إىل الغرب معرفا ابلقضية التونسية وعقد 
م ، وتقرر فيه مبدأ املطالبة ابالستقالل وانتهى األمر ابلقبض على 1946الشعب مؤمتر ليلة القدر سنة 

ت البالد واليت تنوعت فيها أساليب اإلجرام م ، وانبعثت الثورة املسلحة اليت عم1952بورقيبة وزمالئه سنة 
واإلرهاب من اجلانب الفرنسي حىت صارت احلياة يف البالد جحيما اليطاق حىت اضطرت حكومة فرنسا 
إىل وضع حد هلذه احلالة ، فأعلنت مبدأ االستقالل وتوالت االتفاقيات حىت تقرر منح االستقالل سنة 

3)م1956 1 1 ) .
أعالم املنطقة يف التفسري الشيخ حممد الطاهر بن عاشور الذي ألف تفسريه  وقد ظهر يف تلك الفرتة من

التحرير والتنوير وكان له دور ابرز يف اإلصالح العلمي واالجتماعي ، وقام برحالت علمية إىل املشرق 
3) وأورواب واستنبول . 1 2 )





 اثنيا : اجلزائر


3)االحتالل الفرنسي للجزائر وحىت االستقالل 1 3  :م 1962سنة (
تذرعت فرنسا مبسألة القرصنة البحرية اليت كان يقوم هبا املسلمون يف البحر املتوسط ومبا حصل بني الداي 
حسن وبني القنصل الفرنسي أثناء استفسار الداي عن مماطلة فرنسا يف تسديد الديون املستحقة عليها 

قد وجه الداي للقنصل ثالث للجزائر مقابل القمح الذي أنقذت به فرنسا وقت حاجتها الشديدة له ، ف
                                                           

(3 1 0  انظر : احلملة الصليبية على اإلسالم يف مشال إفريقية )كامال( .(
(3 1 1  . 242، خالصة اتريخ تونس ص 138انظر اتريخ تونس ص (
(3 1  .  217(انظر ترمجته يف أهل املنطقة برقم 2
(3 1 3  ية يف اجلزائر ، حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر وأخبار اجلزائر )كاملني( .انظر : احلركة الوطن(
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ضرابت من املروحة اليت كانت بيده وأمره ابالنصراف  وبناء على هذين األمرين اللذين خيتفي وراءمها كثري 
من املطامع احلقيقية أرسلت فرنسا محلة حبرية حاصرت اجلزائر للوصول إىل حل جمحف ابجلزائر فلم يقبل 

م من فرنسا الحتالل اجلزائر 1830انطلقت محلة كبرية سنة الداي ، وبقي احلصار ثالث سنوات ، بعدها 
أسفرت عن استيالء الفرنسيني على مدينة اجلزائر وفرض شروطهم على الداي مث حاولوا التوغل يف البالد 

3)فقوبلوا مبقاومة شديدة منعتهم من التقدم 1 4 ).
خ الطريقة القادرية وطلبوا م على الشريف حميي الدين شي1832واجتمع أصحاب احلل والعقد وقدموا عام 

بيعته أو بيعة ولده ، ونظرا لكرب سنه فقد جعل األمر لولده الذي مل يكن يتجاوز الرابعة والعشرين من 
عمره وهو األمري عبد القادر الذي بدأ ينظم شئون إمارته ، واستطاع األمري عبد القادر حترير تلمسان وأن 

اتفاق بني الطرفني كان من نتائجه أن استطاع األمري عبد القادر يفرض حصارا على الفرنسيني ، فتم توقيع 
فرض نفوذه على غرب اجلزائر مما أاثر خماوف فرنسا فنقضت االتفاق والتقت قواهتا بقوات األمري عبد 

م انتصرت فيها القوات املسلمة ، وتوالت اللقاءات احلربية بني قوات 1836القادر جهة وهران سنة 
ة وبني األمري عبد القادر من جهة أخرى وكانت احلرب بينهما سجال أدت إىل صلح الفرنسيني من جه

م ، الذي مكن األمري عبد القادر من السيطرة على مايقرب من ثلثي إقليم اجلزائر ، 1837اتفثا سنة 
ه سنة واستطاع الفرنسيون القضاء على نفوذ أمحد ابشا يف اإلقليم الشرقي من اجلزائر واستتب هلم األمر في

م ، وعمل األمري عبد القادر على تنظيم بالده إداراي ونظم جباية الزكاة واألعشار واهتم بتطبيق 1847
الشريعة إىل حد كبري بتعيني القضاة على املذهب املالكي كما عني علماء لتدريس فنون العلم املختلفة 

ئب واجتهد يف مجع الكتب من كل وأجرى هلم املرتبات وكان خيدم أهل العلم واستثناهم من مجيع الضرا
جهة وشرع يف تنظيم مكتبة يف )اتكدمت ( ، كما أنشأ املستشفيات ومنع استعمال الذهب والفضة للزينة 
، ومنع التدخني وأمر ابلصلوات اخلمسة يف املساجد ومن وجد يف حانوته وقت الصالة جيلد ، واختذ دارا 

تفسارات للعلماء والفقهاء ، ومن ذلك رسالته لعلماء فاس للشورى إلصدار الفتوى وأرسل ابألسئلة واالس
أبسئلة تتعلق مبا عرض له يف إمارته فأجابوا عليها ، كما أوىل اجليش عناية خاصة ملعرفته أبن اهلدنة بينه 

بني النص العريب والفرنسي يف معاهدة اتفثا  اختالفوبني الفرنسيني وقتية ، وفعال تذرعت فرنسا بوجود 
تعديله، وملا مل يتمكن الطرفان من الوصول حلل نقضت فرنسا املعاهدة ، وبدأت املعارك بني وطالبت ب

الطرفني واستخدمت فرنسا حرب العصاابت والقضاء على األخضر واليابس حىت اضطر األمري عبد القادر 
رب مؤيدا له ، إىل الفرار إىل املغرب بعد أن مين هبزائم متكررة حيث كان املوىل عبدالرمحن سلطان املغ
م ، اليت 1844واجتهت القوات الفرنسية إىل املغرب تذرعا بذلك وأسفر األمر عن معاهدة طنجة سنة 

قضت بعدم تقدمي أي مساعدة لألمري عبد القادر لكنه حاول االستمرار يف كفاحه واستطاع أن حيرز بعض 

                                                           

(3 1 4   .158اتريخ اجلزائر احلديث ص(
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م على أن يسمح له 1847ة االنتصارات لكن مل يستطع مواصلة ذلك فاستسلم أخريا للفرنسيني سن
3)ابلسفر إىل االسكندرية أو عكا فطويت تلك الصفحة من اجلهاد اجلزائري 1 5 ).



وتعاقب على اجلزائر عدد من احلكام الفرنسيني الذين كان مههم قمع االضطراابت وحركات املقاومة ، اليت 
م صدر قانون الضم 1848ظهرت حتت قيادة أبطال جدد من املناطق املتعددة ومن القبائل ، ففي سنة 

من مجهورية فرنسا للجزائر لكي تصبح جزءا من األراضي الفرنسية ، وبدأ بعده تشجيع اهلجرة واالستيطان 
م فتح الباب للتجنيس ابجلنسية الفرنسية بشرط 1865من قبل الفرنسيني ، ويف عهد انبليون الثالث سنة 

عن الشريعة اإلسالمية، وبلغ االستعمار ذروته يف الفرتة بني التبعية لفرنسا يف األحوال املدنية يعين التنازل 
م حيث متت سيطرة املستوطنني على ثروات البالد وعلى إدارهتا وحتطم اهليكل 1914_1870سنة 

االجتماعي للشعب اجلزائري وحتول معظمهم إىل عمال خلدمة االستعمار ، وانتشر اجلهل وأوشكت الثقافة 
هدت اجلزائر نوعا من التفرقة العنصرية ، وأخضعت مجيع احملاكم الشرعية لوزارة العربية على االنداثر وش

العدل يف ابريس مث للحاكم العام ، واعتربت جامعة اجلزائر اليت أسست يف أوائل القرن جامعة فرنسية حبتة 
وكثرت هجرة  للمستوطنني فقط ، وقررت اخلدمة العسكرية اإلجبارية على اجلزائريني بصفتهم رعااي فرنسيني

3)اجلزائريني إىل اخلارج 1 6 ).
الدارسني هبا ينقطعون متاما  ونقلت اإلدارة الفرنسية الربامج املتبعة يف مدارس فرنسا دون تعديل مما جعل

ر النهضة اجلزائرية وانقسم أنصا ،عن بيئتهم العربية اإلسالمية ، إال أنه مل تعدم اجلزائر بعض دعاة االصالح 
اليب الفرنسية يف احلياة ول ويسمى النخبة ويرى أن طريق اإلصالح الوحيد األخذ ابألسإىل فريقني : األ

ستطاعوا احملافظة على االتصال السياسية واالجتماعية والثقافية ، والثاين ميثل البقية الباقية من الذين ا
مروره ابجلزائر سنة ه عند ابلثقافة العربية اإلسالمية ومنهم : ابن مساية الذي استضاف الشيخ حممد عبد

بداحلميد بن ابديس ، وابن موهوب مفيت قسنطينة الذي يرجح أن يكون هو الذي أثر يف الشيخ ع 1903
مؤسس مجاعة العلماء .

وقامت احلرب العاملية األوىل اليت راح ضحيتها آالف القتلى من اجملندين اجلزائريني الذين سقطوا صرعى 
نيني ، وكان لذلك أثر يف احلركة الوطنية يف اجلزائر فأنشأ أصحاب فكرة أمام إخواهنم املسلمني من العثما

اندماج اجلزائر يف فرنسا عدة تنظيمات للدعوة إىل فكرهم ، يف حني أسس العلماء اجلزائريون مجعية رمسية 
م ، وهي مجاعة العلماء واليت نشأت للمحافظة على هوية اجلزائر الدينية وختليصه من البدع 1931سنة 

اليت انتشرت عن طريق الطرق الصوفية ، واعتربت لذلك حركة إصالحية من حركات اإلحياء السلفي اليت 

                                                           

(3 1 5  انظر : حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر وأخبار اجلزائر .(
(3 1 6  . 159-138املغرب العريب دراسة اترخيية ص (
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انتشرت يف املشرق منذ قيام احلركة الوهابية يف بالد العرب ، ومتكن مجاعة من أعضائها من االتصال 
ز وعمل زماان مع امللك ابحلركات اإلصالحية يف املشرق ومنهم الطيب العقيب الذي تلقى تعليمه يف احلجا

عبد العزيز آل سعود ، وكان لكتاابت الشيخ حممد عبده ورشيد رضا أتثري كبري يف توجيه أفكارهم ، ورأس 
هذه اجلمعية الشيخ عبداحلميد بن ابديس من خرجيي جامع الزيتونة ومن أهايل قسنطينة فهامجها الفرنسيون 

أبهنم ) وهابيون خارجون عن الدين ( ، وحاولوا تقليص دورهم ملا شعروا ابزدايد نفوذها ، واهتموا أصحاهبا 
يف الوعظ واإلرشاد ، إال أن اجلماعة كان هلا موقف صارم من االندماج عن طريق إقناع اجلزائريني أبن 
التخلي عن قوانني األحوال الشخصية اإلسالمي ردة عن الدين وابلتايل حيرم املتجنس من الصالة عليه 

املسلمني ، وعن طريق إبراز ثقافة اجلزائر اليت هي ثقافة إسالمية عربية .  ودفنه يف مقابر

وأصدر العلماء جملتني ابللغة العربية الشهاب مث البصائر ، وأسسوا مدارس ابتدائية لتعليم القرآن ، وقاموا 
جامع  إبعطاء الدروس يف خمتلف املدن عن الشريعة وشجعوا الطالب على االرحتال يف طلب العلم إىل

الزيتونة واجلامع األزهر وغريمها .

ولكن اجلماعة اضمحلت بعد وفاة ابن ابديس ، إال أنه قد استمر أعضاؤها يف االتصال ابألحزاب الوطنية 
األخرى بعد أن ابتعدت عن االندماج .

بح م بزعامة مصايل احلاج كان هلا مطالب قومية متعددة ، وأص1925مث قامت حركة وطنية شيوعية سنة 
هذا هو االجتاه الثالث للشعب اجلزائري ، وعندما قامت احلرب العاملية الثانية استطاعت فرنسا إبعاد عنصر 
اجلزائريني عن األنشطة السياسية وقبضت على الزعماء ، وظهر يف مقدمة احلركة الوطنية فرحات عباس 

سا ، مث سرعان ماتقدم إىل السلطات الذي حتول إىل فكرة قيام حكومة جزائرية مستقلة ميكن ارتباطها بفرن
الفرنسية والقيادة األمريكية إىل املطالبة بدولة جزائرية مستقلة ورفض ذلك ابلطبع، وبعد انتهاء احلرب 

م نظم اجلزائريون مظاهرة هبذه املناسبة أحفظت املستوطنني ورجال 1945وانتصر احللفاء على أملانيا سنة 
فرت عن مذحبة قسنطينة اليت اشرتك فيها الطريان والبحرية يف دك القرى الشرطة وأدت إىل معركة حامية أس

اجلزائرية ، وبعد ذلك أخذت فرنسا يف وضع حلول للمشكلة اجلزائرية مل تغن شيئا ، وظهرت حركة االنتصار 
للحرايت على مسرح اجملاهبة لالستعمار ومن بني أعضائها أمحد بن بلال وأخذت يف مجع األسلحة ، 

الزعماء الشبان مع رئيس حزب الشعب مصايل احلاج فأخرجهم منه فكانوا النواة للثورة اجلزائرية  واختلف
 .

وكانت بداية أمر الثورة عن طريق هذا احلزب الذي أتثر ممثلوه يف القاهرة املشرتكون يف أتسيس جلنة املغرب 
، واليت التؤمن بغري النضال املسلح ومت العريب هناك آبراء أمري الريف عبد الكرمي اخلطايب اجملاهد املغريب 

م بقيادة أمحد بن بلال الذي افتضح أمره 1949تشكيل تنظيم سري بدأ ميارس أعماله املسلحة ، سنة 
وسجن ، ولكنه متكن من الفرار من السجن إىل القاهرة وانضم إىل بعض أعضائه املقيمني هناك سنة 

ادة الثورة املصري وقدم هلم الرئيس مجال عبدالناصر م، واستطاعوا احلصول على أتييد جملس قي1952
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م ، وفيها نسق جيش 1954املساعدات املالية والسالح ، ومت حتديد موعد للقيام ابلثورة أول نوفمرب سنة 
التحرير حوايل ثالثني هجوما يف خمتلف أحناء اجلزائر على املعسكرات الفرنسية ومراكز الشرطة وتوالت 

، وحاولت فرنسا جماهبة الثورة مبسالك شىت ، حىت أصبحت املسألة اجلزائرية مثار العمليات العسكرية 
انقسام شديد يف الرأي الفرنسي ، فبدأت املفاوضات مع أعضاء اجلبهة ، وعقد االتفاقيات إىل أن أعلن 

3)م ، بعد اتفاقيات ايفيان1962اجلنرال دجيول استقالل اجلزائر يف يوليو سنة  1 7 ).
 
 

غرباثلثا : امل



3)االحتالل الفرنسي للمغرب وحىت االستقالل 1 8  هـ :1956سنة (
م تذرعت فرنسا بقتل أحد املبشرين يف مراكش فاحتلت وجدة وأعلنت أنه احتالل مؤقت 1907يف سنة 

حلني االستجابة ملطالبها ، مث وقعت يف نفس العام اصطدامات يف الدار البيضاء بني بعض العمال الفرنسيني 
فت فرنسا امليناء ملدة يومني وأنزلت جنودها فيه ، فاهتم املغاربة املوىل عبد العزيز ابلتهاون واألسبان فقص

فنهض أخوه املوىل عبد احلفيظ ونزع طاعته وأعلن نفسه سلطاان على املغرب فبويع مبراكش وتصدى للدفاع 
م جاءت بعض القبائل 1911عن البالد فأمخد الثورات الداخلية وتفرغ ملواجهة اجليوش األجنبية  ويف سنة 

إىل فاس تطلب من السلطان تنظيم حركة املقاومة ، فادعت فرنسا أهنا جاءت للعدوان ، فتحركت جيوشها 
واحتلت مدينة فاس مث مكناس مث الرابط ، ويف نفس الوقت حتركت أسبانيا فاحتلت العرائش مث القصر ، 

م ، بعدها صاغت 1912ا احلرية يف املغرب سنة واستطاعت فرنسا عقد اتفاق جديد مع إيطاليا لتطلق هل
3)معاهدة لفرض احلماية على املغرب 1 9 ).

واستطاعت فرنسا انتزاع توقيع السلطان على املعاهدة ، وبعدها تنازل عن العرش لعدم قدرته على مواجهة 
يدة مع املقاومة اليت اندلعت إثر ذلك ، وتوىل بعده املوىل يوسف ومتكنت فرنسا من عقد اتفاقية جد

أسبانيا حىت التصطدم مع نفوذ أسبانيا يف بعض املناطق ، وانقسمت بعدها املغرب إىل ثالثة أقسام منطقة 
احلماية الفرنسية ، ومنطقة احلماية األسبانية ، ومنطقة طنجة الدولية ، وعقد حوهلا عدة اتفاقات بني 

3)اجنلرتا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا 2 0 ).

                                                           

(3 1 7  . 330-287انظر : املغرب العريب للعقاد ص (
(3 1 8   انظر : تنظيم احلماية الفرنسية يف املغرب ، أزمة املغرب األقصى )كاملني( .(
(3 1 9  .48،46،27انظر : تنظيم احلماية الفرنسية يف املغرب ص(
(3 2 0  . 297املغرب العريب ص(
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دن ويف نواحي القبائل ، ومن ذلك ثورة الرببر يف السوس ابجلنوب بقيادة اهليبة ابن واندلعت الثورات يف امل
3)الشيخ ماء العينني 2 1 الذي متكن من االستيالء على مراكش وأكادير ، وثورة قبائل غباثة بقيادة عبد  (

الثورات ضد امللك اجلزائري حفيد األمري عبد القادر ، وغريها من الثورات ضد الفرنسيني وكذلك اندلعت 
3)األسبان ومنها ثورة أمحد بن حممد رسويل الذي اضطرت أسبانيا إىل عقد صلح معه 2 2 ).

مث ظهر حممد عبد الكرمي اخلطايب امللقب ببطل الريف أو أمري الريف الذي تزعم احلركة ضد األسبان ، 
كما درس يف أسبانيا   م1959وكان قد هنل من مناهل العلم بتطوان مث يف فاس جبامعة القرويني وخترج عام 

، وبعد أن متكن األسبان من قتل والده ابلسم إيقافا لنشاطه يف الكفاح توىل حممد زعامة قبيلته وقاد حركة 
م حيث أعلن 1921الكفاح فاستطاع احراز عدة انتصارات ضد األسبان ، وكان أمهها معركة أنوال سنة 

وهنا اإلدارية والعسكرية مث أوقع ابألسبان هزمية منكرة بعدها نفسه أمريا على منطقة الريف ، وبدأ تنظيم شئ
م ، واستنجدت بعض القبائل بعبد الكرمي 1924التقل عن هزمية أنوال أثناء انسحاهبم من منطقته سنة 

ضد الفرنسيني فهب لنجدهتم واستطاع أن يهاجم بعض املراكز الفرنسية ويستويل عليها ومت إعالن هدنة 
م ورفض عبدالكرمي شروطا عرضتها عليه احلكومة الفرنسية 1925وفرنسا سنة مؤقتة بني عبدالكرمي 

الغاز  إبلقاءواألسبانية فنجحت القوات األسبانية مبعاونة البحرية الفرنسية والقوة اجلوية اليت كانت تقوم 
لح السام علي منطقة أجدير عاصمة اجلمهورية الريفية ، اليت سقطت يف أيديهم وبعدها عقد مؤمتر للص

يف وجده مل يقبل األمري عبد الكرمي بشروطه واندلع القتال مرة أخرى بدون تكافؤ مما أدى إىل استسالم 
عبد الكرمي للفرنسيني الذين قاموا بنفيه ، مث انتقل إىل مصر وطلب اللجوء السياسي وقضى بقية حياته 

3)هناك 2 3 ).
ملغاربة يف كفاحهم للمستعمر ومن ذلك لكن مل يتوقف اجلهاد املغريب عند هذا احلد بل تعددت طرق ا

إنشاؤهم كتلة العمل الوطين وإصدار الصحف والنشرات وتكوين احلزب الوطين ، مث أتليف حزب 
االستقالل ولعب امللك حممد اخلامس دورا هاما يف صف احلركة الوطنية بعد مبايعته عقب وفاة املوىل 

ها خطااب أكد فيها وحدة املغرب اجلغرافية م ، وزار حممد اخلامس طنجة وخطب في1927يوسف سنة 
وحقه يف احلرية واالستقالل ، وأشاد جبامعة الدول العربية وأعلن أن بالده جزء من الوطن العريب ، مث سافر 
إىل ابريس وعرض قضية بالده على حكومة فرنسا، فأقدمت فرنسا على خلع امللك حممد اخلامس وأحلت 

املغاربة وظهرت املقاومة املسلحة بواسطة جيش التحرير املغريب فسارعت مكانه حممد عرفة فثارت اثئرة 
م إبعادة امللك إىل عرشه ، لكنه اشرتط اعرتاف فرنسا حبق املغرب يف االستقالل وتشكيل 1956سنة 

                                                           

(3 2 1  1/265( انظر األعالم 
(3 2 2  . 172هذه مراكش ص(
(3 2 3  بن عبد الكرمي )كاملني(. انظر عبد الكرمي أمري الريف ، بطل الريف األمري حممد(
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م االعرتاف ابستقالل املغرب 1956حكومة مغربية للتفاوض مع فرنسا ومت ذلك فعال ، وأعلن يف سنة 
حلماية الفرنسية وأصبح وضع أسبانيا حمرجا بعد التسليم الفرنسي فاستدعت امللك ملدريد وإلغاء عقد ا

وصدر من هناك تصريح مشرتك بنفس االعرتافات ومتت وحدة املغرب واستقالله ، وأعلنت القيادة الدولية 
ول سنة اليت كانت تتوىل إدارة طنجة إلغاء نظامها الدويل ووضعها حتت سيادة املغرب ابتداء من أ

3)م1957 2 4 ).


أما منطقة شنقيط اليت أطلق عليها االستعمار الفرنسي )موريتانيا( واليت كانت تعد جزءا من املغرب ، 
فحينما قررت فرنسا منح االستقالل ملستعمراهتا السابقة يف غرب إفريقيا أعدت موريتانيا للحكم الذايت ، 

زب التجمع املوريتاين احلصول على أغلبية املقاعد يف وعندما اقرتب موعد تقرير املصري استطاع مايعرف حب
م ، وتوىل رئيس احلزب خمتار ولد دادة اإلدارة احمللية ، وأعلن االستقالل 1958أول مجعية تشريعية سنة 

3)م1960الرمسي سنة  2 5 ) .


يا : وكان من أعالم املفسرين الذين ظهروا يف تلك الفرتة مبنطقة املغرب وموريتان

قرآن وكان ذا أثر كبري هـ صاحب كتاب أضواء البيان يف تفسري القرآن ابل1393 الشنقيطي تحممد األمني
 هـ وغريمها .1382يف منطقة املغرب أبسرها ، وحممد عبد احلي الكتاين ت

 




ك على الناحية العلمية :األوضاع يف املنطقة من االستقالل وحىت اآلن وأتثري ذل :املطلب الرابع 



 أوال : تونس


وملا تقرر منح تونس االستقالل دعا الباي رئيس احلزب الدستوري احلبيب بورقيبة إىل تقلد رائسة احلكومة 
ومت وضع دستور للبالد لتنظيم أمورها قضائيا واقتصاداي واجتماعيا ومت إلغاء النظام امللكي وإعالن اجلمهورية 

ة دم وتسلم مقاليد الرائسة احلبيب بورقيبة الذي وانتهت الدولة احلسينية ومت هذا االنقالب بدون إراقة قطر 
شكل حكومة ترتكب من أحد عشر دولة ومنها كتابة الدولة املتولية للشعائر الدينية اليت قامت بتجديد 
املساجد وإصالح جامع الزيتونة وإصالح جامع عقبة ابلقريوان وتنظيم خطط الشعائر وتوفري جراايت 

                                                           

(3 2 4  ، السيادة واحلكم يف إفريقيا . 325-530انظر املغرب العريب لصالح العقاد ص (
(3 2 5  . 532املغرب العريب ص(
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، وقامت هذه الكتاابت بدورها يف النهوض أبمور اجليش وابلنواحي الداخلية أرابهبا وحفظ ماهلم من عوايد 
3)م  .1962واخلارجية ، ومت جالء آخر جندي أجنيب سنة  2 6 ) 

 
إال أنه من املؤسف استبدال احلكومة احلكم الشرعي ابألحكام الوضعية ، ومت العبث حىت بقوانني األحوال  

إال يف بعض اجلوانب اهلامشية ، وأما خطة اإلفتاء فصارت الشخصية ، وأصبح القضاء مدنيا الشرعيا 
م ودعا بورقيبة إىل اإلفطار يف رمضان حىت اليتأثر االنتاج واستطاع بورقيبة 1962استشارية دولية يف سنة 

أن حيتفظ ابلزعامة الفردية للدولة وقابل كل االنتفاضات اليت قامت ضده ابلقمع الذي وصل لالستعانة 
3)املواطنني وأعلن تعديال يف نظام احلكم يقضي أبن تكون الرائسة له مدى احلياة .ابجليش وقتل  2 7 ) 

ة احلبيب بورقيبة ، على وحاليا يتوىل احلكم يف تونس زين العابدين بن علي الذي تقلد املنصب بعد وفا
يت تطالب إلسالمية الاالنظام اجلمهوري واحلكم ابلقوانني الوضعية ، وقد ضيق اخلناق على اجلماعات 

ق اللحية ولبس الت كإطبتحكيم الشريعة ، وأصبح املسلم امللتزم يف صراع مع السلطة حىت حول الفرعيا
 الثوب وما إىل ذلك .  





اثنيا : اجلزائر



وبعد أن أعلن االستقالل يف اجلزائر بدأ الصراع على احلكم واالختالف بني زعماء الثورة فتأخرت انتخاابت 
شهرين حىت تسلم السلطة أمحد بن بيلال بتأييد معظم جيش التحرير الذي يقوده هواري  احلكومة اجلزائرية

يف سبتمرب ورشح أمحد بن بيلال أول رئيس للجمهورية  1963بومدين ومتت املصادقة على الدستور سنة 
ركسية يف أمرين الدميقراطية الشعبية اليت يعتنق قادهتا الفكر الشيوعي وأعلن الرئيس أن مبادئه ختتلف عن املا

رئيسني : االعرتاف ابلقيم الروحية واألخذ ابملبدأ القومي وظهر تيار قوي يستهدف ربط االشرتاكية ابإلسالم 
م  ويف 1963وجابه بن بلل حركات مترد استعان ابجليش يف مواجهتها مثل حركة انشقاق سي العريب سنة 

ردي وأدى ذلك إىل االنقالب الذي قام به هواري أراد بن بيلال استبعاد وزير خارجية بقرار ف 1965سنة 
بومدين وقام طاهر الزبريي ابلقبض على بن بيال إال أن الزبيدي حاول االنقالب بعد ذلك علي بومدين 

إال أنه استطاع قمع تلك احلركة ومنذ ذلك الوقت استقرت السلطة يف اجلزائر وأكمل بومدين  1967سنة 

                                                           

(3 2 6  242، خالصة اتريخ تونس ص 138(انظر: اتريخ تونس ص 
(3 2 7  480-471(انظر : املغرب العريب 



91 

 

بن بيلال على النهج االشرتاكي وانضمت للدول التقدمية يف العامل العريب يف  بناء الدولة على مابدأه سابقه
3)مقابل الدول احملافظة وأصبح هلا عالقات وطيدة مع فرنسا وشجعت اهلجرة إليها . 2 8 )  

مث توىل احلكم بعد هواري بومدين الشاذيل بن جديد على نفس النظام الذي حيكم القوانني الوضعية ، 
ة جبهة اإلنقاذ اإلسالمية بقيادة عباس مدين وعلي بلحاج ، اليت فازت أبغلبية يف وظهرت على الساح

3)االنتخاابت 2 9 فتم الضغط عليه ابالستقالة ليتوىل اجليش احلكم إلقصاء اجلبهة ، مث توىل احلكم جلنة من  (
واإلرهاب  اجليش مث أتوا مبحمد بوضياف الذي قتل يف إحدى املؤمترات، مث قامت فنت عظيمة وكثر القتل
 ، وتوىل احلكم عدة أشخاص انتهوا حاليا أبمحد بوتفليقة الذي كان من املساعدين لبومدين .

 
 


اثلثا : املغرب



ملغرب إىل هيئة األمم وأعلن امللك حممد اخلامس بعد االستقالل عن أتسيس جيش وطين مغريب ، وانضم ا
صر وراثة العرش يف حم 1962تور األول سنة املتحدة  وعني ابنه احلسن وليا للعهد وعندما وضع الدس

 االبن األكرب .
ومل هتدأ احلركات االنقالبية والشعبية ضد القصر فأصدر امللك احلسن الذي توىل بعد وفاة والده دستورا 

م ، وبقي احلكم على ماهو عليه من ترك الشريعة اإلسالمية 1972جديدا أقرب إىل الدميقراطية سنة 
3)لوضعية .وحتكيم القوانني ا 3 0 ) 



رابعا : موريتانيا

 
استطاعت موريتانيا بعد استقالهلا تقويض مشكلتها مع املغرب حول الصحراء ووقعا معا اتفاقا حبسن 

م  ، وانتقل احلكم بعد ولد دادة ولد حممد 1973اجلوار ، كما أعلنت التحاقها جبامعة الدول العربية سنة 
دي أمحد الطايع ، واستمر احلكم فيها كسابقاهتا على ترك الشريعة السالك مث احلاكم احلايل معاوية ولد سي

3)اإلسالمية واستبداهلا ابلقوانني الوضعية وال حول وال قوة إال ابهلل . 3 1 ) 

                                                           

(3 2 8  . 469-321( انظر : املغرب العريب ص
(3 2 9  137-91اك النظر يف السياسة ص( انظر : مدر 
(3 3 0  532( انظر : املغرب العريب ص
(3 3 1  ( انظر املرجع السابق .
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أما ابلنسبة للتأثري احلاصل يف املنطقة على الناحية العلمية والثقافية فقد واجهت بالد املنطقة مشكالت 
داية عهد االستقالل وتوجب عليها القيام بعمليتني يف آن واحد : األوىل : معقدة يف جانب التعليم مع ب

حمو األمية ، الثانية : تعريب التعليم ولغة الثقافة واإلدارة اليت أصبحت الفرنسية بعد االحتالل ويف العهد 
االستعماري .

اجلزائر على تطويرها وقبل ومل تكن توجد ابملغرب العريب كله سوى جامعة اجلزائر الفرنسية اهلوية فعملت 
ذلك عمدت إىل إنشاء جامعتني جديدتني إحدامها يف وهران ، والثانية يف قسنطينة ، مث أضافت ثالث 
جامعات أخرى إقليمية ، وانتشرت اجلامعات واملعاهد بعد ذلك يف املنطقة ومن ذلك جامعة الزيتونة 

عة فاس ، وجامعة القرويني ابملغرب ، وفرع جامعة واجلامعة التونسية بتونس ، وجامعة حممد اخلامس ، وجام
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بنواكشوط ، وغري ذلك . 

والشك أن الفرتة احلالية مل تنضج بعد دراستها التارخيية ، وأخبارها مبثوثة يف وسائل اإلعالم بني جريدة 
لندوة ولقاء عرب تلفاز أو مذايع وغري ذلك يومية أو حولية وجملة إسالمية أو اجتماعية وشريط حملاضرة أو 

ولكن ميكن إمجال الكالم فيها مبا يتوارد على األمساع ، ويالحظ أن الوضع العام يف املنطقة يبعد حقيقة 
عن االهتمام ابلنواحي الشرعية وغلب على البالد املعاصي والفنت والتفرنج وتقليد الغرب يف عامة مناحي 

ذي يشهده العامل حاليا يف جماالت التقنية احلديثة والتعليم بغض النظر عن ماهيته احلياة إال أن التطور ال
ساهم يف إثراء احلياة الثقافية والعلمية على وجه العموم ، فانتشار اجلامعات وتطور أمر الدراسات العليا 

كثرية تتعلق ابلتفسري فيها والتفوق اهلائل يف جمال االتصاالت والطباعة واإلعالم عامة أدى إىل خروج أعمال  
مجلة كبرية منها رسائل علمية يف مرحلة التخرج لطلبة الكليات الشرعية ورسائل للحصول على درجة 
املاجستري والدكتوراة وحبوث خمتصرة للرتقي لدرجة األستاذية ابلنسبة ملدرسي اجلامعات املتخصصني يف 

سالمية تتعلق مبباحث تفسريية متعددة ، جمال التفسري ، كما ظهرت مقاالت يف الصحف واجملالت اإل
هذا خال املؤمترات اإلسالمية والندوات واحملاضرات والربامج اإلذاعية واملعروضة ابلتلفاز واليت اشتهر منها 
اجملالس احلسنية اليت يعقدها امللك احلسن مع علماء الشريعة وتتطرق لشىت املباحث العلمية اليت تشمل 

التفسريية وغريها . 

ابحلديث إن شاء هللا عن  تعدم الفرتة احلالية من كتب شاملة يف تفسري القرآن سوف نتعرض هلا ومل
، وكتاب أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن للشيخ حممد األمني الشنقيطي ، وكتاب أيسر التفاسري

حاديث التفسري للشيخ التفاسري لكالم العلي الكبري للشيخ أيب بكر جابر اجلزائري وكتاب التيسري يف أ
املكي الناصري الذي أذيع إبذاعة املغرب يف حلقات وطبع اآلن كامال ، ويذاع حاليا يف إذاعة القرآن 

الكرمي ابململكة العربية السعودية .




