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 عد،،،أما ب علي محمد وعلي آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم 
 -انتابت األمة اإلسالمية منازعات سياسية وخاصة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان فقد 

وفي هذا الجو ساد  ،ه،وافترقت األمة وظهرت الفرق وسفكت الدماء53سنة -رضي الله عنه
ك الفتن ثبتوا أمام تلعلماء  الكاد يدفع بأهلها إلى الردة عن اإلسالم،إال أن و أفريقية االضطراب 

ألفكار الخطرة الفضيلة ويواجهوا االعلماء في أفريقية أن ينشروا واستطاع  لى أصول الدين،وحافظوا ع
لعلم في أفريقية طلبة افيمم ،واالتجاهات الشاردة التي تناقض الدين،فتوجهوا إلى االستزادة من العلم

المشرق اإلسالمي،فظهر الفقهاء وظهر حول كل فقيه منهم جماعة،وأغلب تلك  وجوههم نحو
م بعد وتعزز موقفه ،وعن علماء الحجاز نقل المغاربة علومهم،الجموع كانت وجهتها إلى الحجاز 
رت في المشهد فأث ،أقبل علماء أفريقية عليها وتأثروا بهاالتي ظهور مدرسة اإلمام مالك الفقهية 

 .السياسية والفكرية بجوانبهاألفريقي 

ومن أبرز  ،قيا ورفع الظلم عن أهلهاحكام أفريجهة اوكانت للمدرسة المالكية أبلغ األثر في مو 
من علماء  وغيرهالتصدي لظلم الحكام اإلمام سحنون علماء أفريقية الذين اتبعوا منهج مالك في 

كما أن علماء أفريقية واجهوا البدع والفرق الضالة في -نوضحه في محاور البحث-المالكية 
الكتابة و ذت المالكية وسائل شتى منها المناظرات واتخ ،تقل أهمية عن ميادين السياسية ميادين ال

 يوضحه الباحث من خالل محاور البحث.مما  والتحذير وغيرها

 البحث ومحاوره: يتكون البحث من محورين :  
                                                           

 -   جامعة صنعاء -المحويت –كلية التربية 
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فيه يتم توضيح التأثيرات السياسية للمدرسة المالكية على علماء  -المحور األول
 االمتناع عن تولي المناصب، -الحكاممواجهة العلماء لظلم  –وسكان شمال أفريقية 

 وخاصة لألحناف من حكام األغالبة، عدم أخذ هباتهم ،وغير ذلك ...

غير سكانية بتركيبة  افكرية باإلضافة إلى تأثرهو  ةعسكرية و سياسيرات بمؤث بالد المغربأثرت ت
ناس العبيد وغيرهم من األجمن العرب، والبربر، والفرس، و  ، إذ كان سكان المغرب خليطا  منسجمة
االنسجام والوالء لدولة بعينها صعبا ، فكان المغرب أكثر أقاليم دار اإلسالم  مما جعلإليه، الداخلة 

رة لخارجية والشيعية، وكان كذلك أكثرها ثو  اضطرابا ، وتقلبا ، وكان أسرعها استجابة للدعوات 
، وهو ما عانت منه أقاليم المغرب حيث لم تقتصر الثورات على القبائل واألنظمة، بل شارك (1)عليه

 .وغيرهم (2)المالكيةفيها أيضا  رجال الفكر من فقهاء 

 تشبهها ال وعلى العموم فإن تجارب المغرب في الميدان السياسي والعسكري، كانت فريدة
ة على إقليم السياسي الجوانبللمدرسة المالكية في  ويمكن  عرض أبرز التأثيرات األقاليم المجاورة

 المغرب من خالل النقاط التالية: 

 مواجهة العلماء لظلم الحكام

ا ي شئونهفلمغرب في سياسة الرعية والتدخل القهر التي انتهجها حكام ا سياسةل كانلقد  
لقبلية، فحسب، أو ا السياسةعادية لها، لم تشكلها وحدة الفكر أو بروز قوى مأثر بالغ في ، اليومية 

عت فقهاء ورف .القهر والظلم عنهافاتخذت المواجهة سبيال  لها لدحر  ،بل شكلها دافع البقاء
فكانت  ،ناالمالكية لواء المواجهة تارة والنصح تارة أخرى فدحضت البغي والظلم بالحجة والبي

 ومن أبرز النماذج على ذلك: ،أشد على مخالفيها  من قعقعة السيوف

                                                           
 .959/ 0معجم البلدان، ياقوت  (1)
المالكية تنسبببببب إلى اإلمام  مالك بن انو: أبو عبد الله الحميري األصببببببحي إمام دار الهجرة، كان من أفقه  (2)

م( وتوفي 95/706وأعلم أهل عصببببببره، مؤل  كتاب الموطأ،وهو أول كتاب في الحديث، ولد في المدينة سببببببنة)
فة المنصور العباسي وضربه، وقيل: أن سبب محنته هو إفتاؤه بتحريم م( وامتحنه الخلي793هبببببببببب/079بها  سنة )

 ، (.635-0/016المتعة، وقيل لميله للعلويين ) ترتيب المدارك،عياض 
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فريقية كم أالذي حتل العكي اققد عارض أمير أفريقية محمد بن مفالبهلول بن راشد  -0
رسل توكان سبب  اعتراض البهلول بن راشد على العكي تلك الهدايا التي  م(797هب/080سنة )

ل وشنع عليه بين العامة،فسلط عليه العكي زبانيته فضرب البهلو  من العكي إلى إمبراطور الروم،
 .(1)وحبو 
اقفه ومن ابرز مو  ،فقد اتخذ من منصب القضاء حجة لمواجهة الظلم ،عبد الله بن غانم -6

على دفع مال م(811هب/089إجبار أحد أعوان إبراهيم بن األغلب األول الذي حكم أفريقية سنة)
ن كسر زجاجة لألمير إبراهيم بابن غانم  البطولية إقدامه على    ومن مواق عليه ألحد الرعايا،

أي القاضي ابن –،ونتيجة لهيبته وسمعته في الرعية ألول باهظة الثمن تحتوي على السماألغلب ا
 ويظهر أن إبراهيم بن األغلب كان يخاف عواقب ،لم يكلمه إبراهيم أو يلحق به أذى يذكر -غانم

التي تحمد البن غانم   قومن الموا .(2)بن غانم خوفا  من أنصاره المالكيةاأي تصرف منه حيال 
ومما يدل على هذا استدعاء األمير إبراهيم بن األغلب األول  ،التفاف الناس حوله وسماعهم لرأيه

 -له عندما عثر على حصير في الجامع وقد أورد هذه الحكاية المالكي بقوله)فلما صلى بالناس
ألمير ا وقال له: ،فأتاه الرسول عث في طلب ابن غانم،ب وانصرف، -إبراهيم بن األغلب :أي

ي مثل هذا الوقت يوجه ورائي؟ثم لم يجد بدا  من أن وقال:ف ،فتغير ابن غانم عند ذلك يدعوك،
قام إليه....إني لم أبعث إليك إال لخير.وإني لما دخلت المسجد واشتغل قلبي بحفظ 

،فأحببت أن تكون (3)فعثرت على حصير فسقطت،فظننت بالناس أنهم حسبوا أني منتبذنفسي،
اءتي عندك،وال أبالي بغيرك،فاستنكهني ،فاستنكهه ابن غانم فوجده بريئا  مما قال:فشكر له بر 

              (4) ذلك(
 ميد فيبن ح فقد أجبر  وزير األمير األغلبي زيادة الله األول علي أحمد بن أبي محرز، -5

الوزير على  ولما تطاولفي المسكن المتنازع عليه بين الوزير وأحد سكان القيروان ،تنفيذ حكمه 
سبب و )إنا نرضيك يا قاضي(:مدوقال للقاضي أح ،تدخل األمير األغلبي ونهض إلى الدارالقاضي 

ي ومن األقوال الت ،من على الدار المحرزة طابع القاضيرفع إقدام وزيره علي هو األمير  روجخ
                                                           

 . 0/606،605رياض النفوس، المالكي (1)
 . 663-0/665رياض النفوس، المالكي،  (2)
 يأتي الحديث عن النبيذ في المحور الثاني.  (3)
 . 667، 0/662فوس، المالكي، رياض الن (4)
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ت لوال واجب قديم صحبتك ما جعل)والله :أوردها المالكي لألمير زيادة  الله األول متهددا  وزيره
ويحسب هذا   (1) طابعه إال على رأس من حله!من تنقص قاضي فإنما تنقصني وحل من أمري(

يظهر حاشية األمراء األغالبة،و الموق  من المواق  القوية للقضاة المالكية في إنفاذ أحكامها على 
هي  ،ثها قوى المالكية في القيروانأن خوف  األمير زيادة الله األول من االضطرابات التي قد تحد

اجهات محتملة و التي دفعته إلى مجاملة القاضي المالكي ومداراته حتى يحفظ استقرار إمارته من م
إذا  ن الشعبأل ، اء الشعوبسترضهذه المواق  كثيرة من األمراء ال مع القاضي والسكان،ومثل

 السالطين وأعوانهم المقربين.ثار ال يرحم وال يغفل عن التشهير بالظالمين من 
ن دو افا  أمام الحق،وحتى المستبوعلى الرغم من جبروت الحكام وطغيانهم فإنهم كانوا ضع    

راهيم بن ويصرحون عالنية بخوفهم،فهذا إب ،منهم كانوا يستجيبون مكرهين لرغبات األمة ومطالبها
لله أحدهما يخاف امثلهما أحمد على عتوه وبطشه كان يقول:على بابي رجالن ما رأت عيني 

وال يخافني،والثاني يخافني وال يخاف الله،فأما الذي يخاف الله وال يخافني فهو أبو طالب،والثاني 
 (2) فالن،فذلك عظيم الحرمة عندي،وهذا الذي يخافني هين عندي(

  االمتناع عن تولي المناصب:

 بشروطف  ،لمن سبقهم من الوالة لحكام األغالبة أو ا  منصب تولى من رجال المالكيةيمن كان 
ل ومن الملفت للنظر أن كل الوسائ ،من عامة المالكيةونظرة المقت لمن يتولى منهم  على الحكام

ببا  في باءت بالفشل بل كانت سالحكومات المتتالية على حكم شمال أفريقية  التي استخدمتها
كومات تلك الحفرأت دة  إلى شدتهم،المالكية شإذ زاد أنصار ، وخاصة من المالكية؛تكاثر أعدائها

 ن تجعلوهم في األغلب مالكية المذهب بأ -أنه من أنجح الوسائل لها كسب وجهاء القوم
 من النماذج على ذلك:.فيهمالقضاء 

وهو  ،عندما عرض إبراهيم بن أحمد األغلبي على ابن مسكين القضاءف: (3)ابن مسكين  -0
ن يستعفيه  أ األغلبي على األمير ومما اشترطه   ،طرو شبمتنع ولم يقبله إال أحد رجال المالكية ا

                                                           
 . 0/598رياض النفوس، المالكي،  (1)
 .069الصراع المذهبي بأفريقية، المجدوب ، (2)
ابن مسكين: أبو موسى عيسى بن مسكين من أهل القيروان وتولى القضاء إلبراهيم بن أحمد األغلبي،و توفي  (3)

 (.095،  9/096العرب،أفريقية،أبو  علماء م( )طبقات888هب/673ابن مسكين سنة )
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زي، وال وال يع اس في درجة واحدة، وال يوجه وراءهوأن يكون األمير وأتباعه وجنده والن ،كل شهر
 (1)يهن، وال يشيع، وال يلقي، فإن خل إبراهيم بشرط عزل نفسه، وامتنع عن أخذ الصلة والكسوة.

 أن شخصيته  ، فيبدوإلى والية القضاء اإلمام سحنونوأما وصول  :(2)اإلمام سحنون -6
ي في مشاورة محمد األغلبالقوية وتمسكه بمالكيته، وصرامته بقول الحق، هي التي دفعت األمير 

 . (3)نكانوا إذ ذاك على رأي الكوفييلقيروان، على الرغم من أن جلساءه  ختياره قاضيا  لال جلسائه

عاما  كامال  عن قبوله ثم قبله بعد ذلك واشترط أن ال يركب وعندما عرض عليه القضاء امتنع 
. وقد أشاد بشجاعته ابن (4)لألمير دابة وال يأخذ منه عطاء، وأن ينفذ أحكامه في قرابته وأعوانه
 (5)(.…األغلب بقوله "لم يركب لنا دابة وال عقل كمه بصرة، فهو ال يخافنا

أو  ،استقالال  تاما  عن مركزية الدولةفبهذا التصرف من سحنون ضمن استقالل القضاء 
وبذلك قوي مذهبه وانتصر لمالكيته -صح التعبير  -يمكن أن نسميها دولة داخل دولة إن

 التي كانت قد تعرضت للضع  الذي أصابها في والية األحناف.

ذاع صيته ، و  ، فكثر أتباعهاء بعده لينهج منهجه، ويسلك طريقهوبهذا مهد الطريق لمن ج
 .(6)إليه الطلبة من كل حدب وصوب فاجتمع

                                                           
 .609، 602/ 5عياض ، ترتيب المدارك، (1)
سببحنون: أبو سببعيد سببحنون بن سببعيد التنوخي، اسببمه عبد السببالم وغلب عليه سببحنون، وتولى القضبباء سببنة  (2)
م( لمحمد بن األغلب، وكان صارما  في أحكامه متعصبا  لمذهب مالك، من أهم كتبه) المدونة  898هببببببببب/659)

-5/010م( وهو على القضاء )طبقات علماء أفريقية،أبو العرب، 898هبببب/691لفقه( وتوفي سنة )الكبرى في ا
 (.573-593/ 0النفوس، المالكي رياض-019

 ،  معببالم اإليمببان ،الببدبببا - 6/392ترتيببب المببدارك، عيبباض- 5/010طبقببات علمبباء أفريقيببة، أبو العرب، (3)
6/83. 
 .83-6/89لم اإليمان الدبا  معا - 6/392،212ترتيب المدارك ،عياض (4)
 .212،/6المدارك، عياض (5)
 .6/205ترتيب المدارك، عياض، (6)
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، وخلفوه في القضاء متأسيين (1)وكان هؤالء الطلبة هم حملة فكره وعلمه فأخذوا عنه المدونة
 مالكيته، كما سيأتي معنا تباعا .به جيال  بعد جيل، في أفعاله وذبه عن 

 المماحكة السياسية بين المالكية واألحناف:

هي مركز قوة المالكية فإن هذه القوة حملت على عاتقها (أفريقية)ولما كان المغرب األدنى 
ك جليا  في ذل ،ويظهرمالكية التي أخطتها لنفسهالسياسية ال ةمخالف ةدخيل سياسةمواجهة كل 

وكان سبب مواجهة  ،باعترافهم -وهو أحد المذاهب السنية- (2)موقفهم من المذهب الحنفي
المالكية لبعض رجاالت المذهب الحنفي هو أن أصحاب هذا المذهب ابتعدوا به عن السنة، 

 .(3)وخالفوا إمامهم أبا حنيفة النعمان

كام ألن األحناف استعانوا بالح ،بين األحناف والمالكية فلذا كان الصراع خفي في أغلبه 
سبيال   -السياسية بالمماحكاتأو ما نسميه  -الحيلة المالكية  خذتتفاعلى خصومهم المالكية 

 بأنه كان فقد وص   ،محمد بن سحنونومن رواد هذا الميدان من المالكية  ،لمواجهة خصومها
ستخدم هذه الموهبة لالنتقام من خصومة األحناف، فا واسع الحيلة، وجيد النظر عند الملمات
صالة القيروان، لعزله عن منصبه، فقد ركب صاحب ( 4)ومن ذلك ما حيك ضد ابن أبي الحواجب

األمير  أجابهف ،فسأله أن يزين لألمير تولية ابن طالب الصالة ،ابن سحنون إلى وزير ابن األغلب
ان فلما ك ،إلى ذلك، وكتم ابن سحنون ما وصله من موافقة األمير، وأعلم ابن طالب بما حدث

وهو  ،صعد ابن طالب المنبر وخطب فيه ،وحضر ابن أبي الحواجب للصالة والخطبة ،يوم الجمعة
                                                           

المدونة: في فروع المالكية ، وهي من أجل الكتب في مذهب مالك .) كشببببببب  الظنون عن أسبببببببامي الكتب  (1)
 (. 0299/ 6والفنون(، حاجي خليفة، 

الحنفي: ينتمي هذا المذهب إلى مؤسبسبه أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو مولى من أصبل فارسي،  (2)
م( وكان من فقهاء العراق، وهو صاحب مذهب الرأي والقياس، وعرض 711هب/81لبني تيم بن ثعلبة، ولد سنة )

م( )شذرات 727هبببببببببببببببب/031نة )عليه المنصبور القضباء فأبي، فسبجنه وضربه، فمات بعد أيام من ضربه وتوفي س
 (. 656-6/669الذهب في أخبار من ذهب،ابن العماد 

 (.99أنظر امتحان سحنون لسليمان بن عمران الحنفي ) طبقات علماء أفريقية،الخشني، (3)
هببببببببببببببببببببببب/ 659ابن أبي الجواد: عبد الله تولى قضبببببببباء القيراون لمحمد بن األغلب وبقي واليا حتى عزل سببببببببنة ) (4)

البيان المغرب، ابن  -، 89فيها ومات في السببببببببببجن. )طبقات علماء أفريقية ، الخشببببببببببني،  م( ثم سببببببببببجن899
 (.0/001عذاري
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الذي عذب  والحمد لله وبدأ في خطبته بب"الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم ،متقلد السي 
لى ملكه احتوى، وهو في على ما لو شاء منه عصم، والحمد لله الذي على عرشه استوى، وع

 (1).." اآلخرة يرى

ا كان لما قام به ابن سحنون من عزل المؤيد لسليمان بن عمران في فكره والمناصر له في وم
فإن تأثيرها كان أعظم على سليمان بن عمران منه على المعزول ابن  ،أحكامه من تأثيرها النفسي

بقوله "فلما انصرف سليمان إلى منزله، جمع  (2)أبي الحواجب، وقد صور لنا ذلك القاضي عياض
القيروان وأمرهم أن يسيروا إلى األمير، لتزكية ابن أبي الحواجب، ويسألوه رده على  شيوخ
 ".…الصالة

فلما علم محمد بن سحنون بذلك، أرسل للحضرمي وهو وزير األمير األغلبي في إبطال 
رف فاستخدمها الحضرمي حجة لص ،فصرفهم عن القصر، وكان ابن طالب ابن عم األمير ،خطتهم

  (3)المطالبين بإرجاع بن أبي الحواجب.

 كي  يلقي الحوادث"كانت له سياسة حسنة، ومعرفة   :عن ابن سحنون (4)حتى قال المالكي
فضل ما اتص  به من صبر وإحسان فإنه سجل انتصارا  لفكر المالكية، وبان وكي  يصرفها" وب
 .فيه على خصومه

 لتأثيرات السياسية على الجوانب االقتصادية:لكية في الحد من ادور المدرسة الما

عرفت بالد المغرب قبل الفتح اإلسالمي بوفرة خيراتها، واتصال عمرانها، وغزارة مياهها، وكثرة 
، فكانت بذلك موردا  ال ينضب لألمم التي تواردت عليها، فاستغلت نعمها وثرواتها، ولم إنتاجها

 لة،القاحلة والحقول المجدبة الماح حتى وجدتها خالء ليو بها إال األراضييصل إليها المسلمون 

                                                           
 (.5/006ترتيب المدارك، عياض- 9/056علماء افريقية، أبو العرب،  –)طبقات  (1)
 .006،/5ترتيب المدارك (2)
 .5/006ترتيب المدارك، عياض،- 5/056طبقات علماء أفريقية (3)
 .0/936رياض النفوس (4)
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التي عاثت فيها فسادا ،  (1)بدأ باستنزاف خيراتها الروم، وقضى على البقية الباقية منها جنون الكاهنة
فأهلكت المزارع واقتلعت األشجار وأهلكت الحرث والنسل حتى تركتها أثرا  بعد عين عسى أن 

 .(2)رب فيها ويعدلوا عن دخولهايزهد الع

ما تمكن المسلمون من فتح بالد المغرب شمروا عن ساعد الجد في إصالح أحوالها، وعند
فزادوا  أسواقها التجارية، وجاء األغالبة وانتعشتفلم يمر وقت طويل حتى ازدهر اإلنتاج الزراعي، 

وسائل النهضة االقتصادية تنظيما  واهتموا بتنمية الثروة ونمو مواردها، فأقاموا من أجل ذلك السدود 
ولذا بلغ االزدهار االقتصادي على عهدهم أوج  ؛فزاد اإلنتاج وسائل الري، واوأنشأوالجسور، 

ن ر المتوسط، وفي البر عبر الصحراء، فأبحرت السفاكتماله وصارت له األولوية في عرض البح
 .(3)محملة باإلنتاج إلى أقطار الشرق والغرب

ويكفينا دليال  على االزدهار الذي بلغته أفريقية ما تعهد به إبراهيم بن األغلب لهارون الرشيد 
إلعانة ا وهو بصدد تأسيو دولته، بأن يدفع خراجا  سنويا  قدره ستون أل  دينار ذهبا ، وإسقاط

المالية التي كانت تمد بها أفريقية، واستمرت الدولة األغلبية ترفع هذا الخراج إلى مقر الخالفة إلى 
 .(4)آخر مدتها

وبالرغم من ازدهار االقتصاد أيام األغالبة فقد مرت دولتهم بأزمات مالية خطيرة نجمت عن 
ة التي من أبرز الثورات االقتصادي الثورات الناشبة ضدها واالضطرابات التي هزت كيانها، وكانت

م( ، ومن أهم أسبابها عزم إبراهيم 888هب/673واجهتها دولة األغالبة هي ثورة الدراهم في سنة )
، تبديل العملة الجاري بها العمل والتداول في األسواق بعملة جديدة، (م916هب/689 )الثاني

                                                           
الكاهنة: هي ملكة بربرية اسبببببببمها دهيا بنت تابتت بن شبببببببيفان، وزوجها أحد رؤسببببببباء قبيلة جراوة، أحد قبائل  (1)

البتر العظيمة، وكانت إقامتها بجبل أوراس، جنوب قسنطينة، وكانت عاصمة الكاهنة تسمى "تيسدروس"، وكانت 
 ة، وقاتلت العرب ولم يتغلب عليها إال حسبببببان بن النعمان فيتدعي علم الغيب والتكهن ولذلك سبببببميت بالكاهن

 -59/ 0البيان المغرب، ابن عذاري، -59-65م( وقتلها. )تاريخ أفريقية والمغرب، الرقيق 710هبببببببب/ 86سنة )
 (.099 -0/098تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجياللي،  -59
 .57، 52/ 0البيان المغرب، ابن عذاري، (2)
 .050القيروان عبر العصور، الحبيب الجنحاني ،(3)
 .629/ 0تاريخ المغرب وحضارته، حسين مؤنو، (4)
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يروان إلى ، وأغلقوا حوانيتهم وتوجهوا من القلها قيمة حقيقية فلما بلغ عزمه هذا التجار ثاروا عليه
مر إبراهيم انتهت هذه الثورة بالصلح، واست ثاني حبسهم في الجامع برقادة، ورقادة، ولكن إبراهيم ال

في معالجة وضع العملة المتدهور فضرب الدراهم والدنانير الصحاح وسماها العاشرية في كل دينار 
  .(1)يعامل به قبلهاكان  منها عشرة دراهم ، وقطع ما

 علماء الفكر السني والخارجيالتي قام بها جهود وعلى العموم فقد ذكرت أغلب المصادر ال
 ومنها: ،االقتصادي للتصدي للتدهور

 الدور السني: -أوالا 

 من غير أي أزمات تدهورت األحوال االقتصادية في بعض األحوال دور اإلمام سحنون: -1
. سبل المعامالت في وجوه الناس بتفشي الربا والغش تقاألسعار، وضات رتفعأو اضطرابات، فا

، وكان من أبرز (2)ولذا كان ال بد من تدخل الدولة للحد منه ومالحقة رواده والمتعاملين به
، (3)ا كل من تعامل بالغش والرب  فعندما تولى القضاء الحق ؛إلمام سحنونالمالكية االشخصيات 

عناية كاملة، وأصلح موارد االقتصاد، معتمدا  على ما جاء من تعاليم  اأمن طرق التعامل وأعطاهو 
قضاة، دون ال ي األسواق وكانت من خصائص الوالة.الشريعة والسنة القويمة، فهو أول من نظر ف

فنظر فيما يصلح وتتبع الغش في السلع، وجعل األمناء في األسواق ونفى من األسواق من ثبت 
ساعد مسعى سحنون هذا في ترك بصماته على طالبه الذين و.(4)الرباعليه التعامل بالغش أو 

قلدوه في سلوكه وأعماله، كما أن العمل في  المهن المختلفة في نظر الفقهاء فرض مستمدين 
ذلك من نصوص الشرع مثله مثل األعمال األخرى التي يراد بها وجه الله، فما كان على وجهة 

لذلك كان الفقهاء يفلحون أرضهم بأيديهم ويتجرون بأنفسهم  الشرع حل وما كان على غيره حرم،
 والتاجر، والحداد وغير ذلك.وال يعيشون إال من كد يمينهم، فمنهم المزارع والتبان والقطان 

                                                           
 .060، 0/061البيان المغرب، ابن عذاري،  (1)
 .317/ 0رياض النفوس، المالكي  (2)
 .6/211ترتيب المدارك، عياض (3)
 . 6/211ترتيب المدارك، عياض(4)
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ما ليحثون الناس على العمل مثكان العلماء  دور العلماء في الحث على العمل: -6
على أحد تالميذه وجوده في حلقة  (1)فقد أنكر أسد بن الفرات يحثونهم على أداء فروض الدين،

الدرس، فانتهره والمه قائال : "أنكرت تعطيلك لحانوتك الذي منه معاشك، وتقوى به على طلب 
اليوم ولم يجدك، وغدا  فلم  (2)العلم، وصاحب الحانوت إنما هو بالحرفاء فإذا جاءك حريفك

 .(3)غيرك، فعزرت بنفسك وبمن تعوله" يجدك، وبعد غد مثل ذلك، استبدل بك

فنجد أسد وهو العالم المشهور في سبيل العمل واإلنتاج ال يتردد في أن ينهي عن طلب العلم، 
ثم هو ينصح العامل بالتفاني في عمله، ال بل يحرضه على منافسة غيره، وفي هذا ما يقطع على 

تسالم تهامهم إياه بكونه دين تواكل واسالمغرضين في شكهم في نظرة اإلسالم إلى العمل، ويفند ا
 أو تسليم أو كسل.

وقد جعلت علماء المالكية هذه المقاطعة أحد وسائلها  الهبات: االمتناع عن أخذ -5
إذ أن ابن القطان التزم العمل في  ؛إلضعاف خصومهم المشارقة كما أنها صمدت في مهنتها

، ولشهرته وعلمه كان (4)حانوته ببيع القطن، دليل على صموده وتحديه في وجه خصومه المشارقة
يأته الطلبة إلى حانوته يسألونه عما أشكل عليهم، كما أن سكان الرباطات من الفقهاء امتنعت 

ما ينفق فيها على نفسه، وأما من كان  عن أخذ اإلعانات ، وأفتوا أن ال يسكنها إال من كان معه
ال يجد فعليه بالعمل بصنعة تكفيه ليسلم بذلك من أكل ما اشتبه، ومن لم يكن له صنعة فليخرج 

 .(5)ويحرث ما يكفيه

                                                           
م( وارتحل مع والده إلى 726هببببببببببب/ 096صله من خراسان، ولد بحران سنه )أسد بن الفرات، أبو عبد الله، أ (1)

م( ورحل في طلب العلم إلى المشرق، وخرج مجاهدا  إلى صقلية 808هب/615القيروان وتولى قضاء أفريقية سنة )
معالم اإليمان في معرفة أهل  – 675-0/639م( ) رياض النفوس، المالكي 868هبببببببببببببببب/605وتوفي بها سبنة )

 (.62-6/5ان،الدبا ، القيرو 
حريفك: المحترف الصببببببانع وفالن حريفى أي معاملي ، وحري  الرجل معاملة في حرفته )لسببببببان العرب، ابن  (2)

 (.9/91منظور،
 ، "ترجمة أسد بن الفرات".629/ 0رياض النفوس، المالكي،  (3)
 .558، 569، 568/ 6رياض النفوس، المالكي،  (4)
 م(.993هب/ 555، ترجمة أبو الفضل الممسي ت)693، 699/ 6رياض النفوس ،المالكي،  (5)
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 ،كما أن نهج جمهور السنة على حض أهل المغرب على العمل :دور فقهاء الخوارج -ثانياا 
إذ أن مشايخ المذهب اإلباضي في مناطق نفوذهم في جبل  فقهاء الخوارج كانوا كذلك أيضا ، فإن

، بصفتها وسيلة إنتاج (1)نفوسه وطرابلو ووارجالن كانوا يحضون أتباعهم على العمل في الزراعة
الطعام الرئيسة حيث وأن معظم المنتمين إلى المذهب كانوا يسكنون في مناطق المغرب األكثر 

، وفي (2)يخيم عليها، فتنتابها المجاعاتالذي كان القحط  سببواردها المائية والزراعية بفقرا  بم
سبيل تشجيع الزراعة التي هي عماد االقتصاد وكذلك تربية الحيوانات الالزمة للزراعة أحدث 
الفقهاء نوعا  من "الرخص" في مجتمع اإلباضية المتشددة، فظهرت الفتاوى ومن ذلك: أن الزريعة 

، والبقر الحرام ال بأس بالزراعة به، ومن أجل تشجيع الزراع على (3)مإذا كانت حراما  ال تجر الحرا
الزراعة أيضا  وإحياء األرض وزراعتها خف  الفقهاء من شروط حيازة األرض. فقد جعلها فقهاء 

 .(5). ويصبح مالكا  لها حتى ولو كان صاحب األرض موجودا  (4)اإلباضية  ثالث سنوات فقط

لخوارج بالرعي  والتجارة، وعملت مشايخ الخوارج على إصالح وإلى جانب الزراعة اهتمت ا
أحوال التبادل التجاري في مناطق نفوذها فحذروا الناس من تطفي  الكيل والميزان. وكانوا يحضون 

المنكر والغش في السوق، كما عملوا على فرض عقوبات على المخالفين  اتقاءالمتعاملين على 
تحريض الناس على عدم الشراء من أي سوق يثبت فيه الغش وذلك ب ،من أهل األسواق العامة

 .(6)ثالثة أيام، ثم يمارس الشراء بعد ذلك

ولقد أثرت توجيهات الفقهاء من كال الطرفين السني والخارجي في التعامالت التي كانت 
 لكل منهما في إجازة المعامالت الفتاوىتسود اقتصاد المغرب بأسره، على الرغم من اختالف 

                                                           
 .069/ 0طبقات المشايخ، الدرجيني، (1)
هامش على مصادر تاريخ اإلباضية في  -002/ 0طبقات المشايخ،الدرجيني،-92صورة األرض، ابن حوقل (2)

 .71،  29المغرب، د/ سعد زغلول، 
 .71ريخ اإلباضية في المغرب،سعد زغلولهامش على مصادر تا -015صورة األرض، ابن حوقل، (3)
و( نقال  عن: هامش على 96ورقه) 9005سبببببيرة أبى الربيع، الوسبببببياني،  مخطوط ، بدار الكتب المصبببببرية رقم(4)

 .70، 71مصادر تاريخ اإلباضية في المغرب،سعد زغلول
مصببببادر تاريخ اإلباضببببية و( نقال  عن: هامش على 22و( ، )83ظ( ورقة )2سببببيرة أبى الربيع،لوسببببياني، ورقه )(5)

 .70، 71في المغرب،سعد زغلول
 . 71،70هامش على مصادر تاريخ اإلباضية في المغرب،سعد زغلول( 6)
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التجارية وتمتعت الخوارج بنفوذ مستقل في مناطق تواجدها بينما اقتضى تعاملها مع أهل السنة 
االلتزام بقواعد التجارة المتعارف عليها في مدنها، ولهذا فقد فضلت هذه الفرقة التعامل مع 

 .(1)السودان

 :كريةوفيه يتم توضيح التأثيرات الفالمحور الثاني:

 المناظرات،... -اربة البدع مح -رفض التعاليم المخالفة لمذهب مالك

  (2)قوى الفكرية المتنافسة في المغربلا 

اني عرفته هذه البالد منذ بداية القرن الث ؛ فقدراج فكر الخوارج في المغرب منذ وقت مبكر
على مبدأ اإلمامة ، فهم ال يرون أنها في قريش بل تصلح في أي  ا  الهجري ، وكان فكرهم قائم

فرقة يكمن لشخص تتوفر فيه شروط اإلمام ، وهي العدل والعلم والكفاية ، وكان خطر فكر هذه ا
 (3)نهم جوزوا الخروج على الوالي ومحاربته واستحالل دماء المخالفينأل ، في مبدأ رفع الظلم

الخوارج تدفق أفكار أخرى، سواء دخلت بواسطة الجند القادمين شهد المغرب إلى جانب فكر و .
مع الوالة أو من جاء لنجدتهم من الثورات البربرية، أو بواسطة العلماء والطالب الذين تلقوا علومهم 

  ويمكن  إيجازها فيما يلي:  ،والتشيع وغيرهاواالعتزال،اإلرجاء،ومنها في المشرق، 

ضي ر  –الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  الخوارج: -أوالا  
في حرب صفين، وأول مقولة أطلقوها قولهم "القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعوننا  –الله عنه 

إلى من يقولوا   نفرواالله، انفروا إلى بقية األحزاب، اإلى السي ، حتى قال: أنا أعلم بما في كتاب 

                                                           
 .79، 75هامش على مصادر تاريخ اإلباضية في المغرب،سعد زغلول -99،  93صورة األرض، ابن حوقل (1)
ول إلى األحكام الفقيه ألن دراسببببببببببببببتنا تدور حنحن هنا نبسببببببببببببببط  للقوى الفكرية في المغرب ،وال نتعرض فيه  (2)

وما دار حولها من أراء للخوارج والشبببببببيعة ،  –الخالفة  -الفكر السببببببياسبببببببي ، وخاصببببببة ما دار منها حول اإلمامة 
وموق  أهل السببببببنة من هذه اآلراء ومواق  األطراف المتواجدة على سبببببباحة المغرب من آراء القوى المختلفة فيه 

ي مواقفه، وإن كان مقام البحث ال يسببببمح باالسببببتطراد والتوسببببع، ونحن هنا نتناول وأسببببباب تصببببلب كل طرف ف
 هذا الفكر وباختصار شديد.

 . 68،  67/ 0طبقات المشايخ، الدرجيني  (3)
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عن قتال  -(1)األشتر –ورسوله، وأنتم تقولون صدق الله ورسوله، قالوا: لترجعن  كذب الله
 .(2)المسلمين، وإال لنفعلن بك كما فعلنا بعثمان"

على التحكيم، فلما جرى أمر الحكمين خرجوا  –رضي الله عنه  -ولذا حمل الخوارج علي
إال شرذمة  منهم هم، ولم تبقوهزمهم، وأفنى معظم –رضي الله عنه  -إلى حروراء، فقاتلهم علي

 مولى عبد (4)إلى المغرب، هو عكرمة(3)قليلة فتفرقت في البلدان، وأول من أدخل فكر الخوارج
ويقول  ،بربري عاش مع ابن العباس في البصرة، ومنها استقى مذهبه وهو من أصل ،الله بن العباس
أفريقية سالمة بن سعيد، قال: " أول ما جاء يطلب مذهب األباضية، ونحن بقيروان (5)الدرجيني

المة يدعو إلى فس ،قدم علينا من أرض البصرة، ومعه عكرمة مولى ابن العباس متعقبين على بعير
مذهب األباضية، وعكرمة يدعو إلى مذهب الصفرية".واألباضية هي أقوى فرق الخوارج التي 

 فكر الخوارج حول:، وقد تركز (6)عاشت في المغرب، وتركزت في المغرب األوسط، واألدنى
تكفير علي وعثمان والحكمين وهما أبو موسى األشعري وعمرو بن العاص،  (0)

 .(7)به ورضيوأصحاب الجمل، وكل من قال بالتحكيم 

 .(8)قالت بعض فرقها بتكفير صاحب الكبيرة واعتبروه كافرا  مخلدا  في النار (6)

                                                           
واله الجمل وصفين و  –رضي الله عنه  –األشبتر: مالك بن الحرث النخعي، من أهل الكوفة، شهد مع علي  (1 )

وشبببهد  –عنه  رضبببي الله –علي رضبببي الله عنه على مصبببر، وقد سبببعى بالفتنة في عهد الخليفة عثمان بن عثمان 
 هب(.58وفاته في سنة، وذكر 608/ 0م( )شذرات الذهب،ابن العماد238هب/57قتله وحصره، وتوفى سنة )

 .012/ 0الملل والنحل، الشهرستاني (2 )
 . 053/ 0الملل والنحل، الشهرستاني-  00/ 0طبقات المشايخ،الدرجيني، (3 )
عكرمة مولى ابن العباس، روى عن جماعة من الصبببببببحابة، وروى عنه، ولم يعتقه فمات وهو ما زال في الرق،  (4 )

م(، وفيات األعيان،ابن 762هببببب/017دينار، فعير بذلك فأعتقه، وتوفى سنة )فباعه ولد ابن العباس بأربعة آالف 
 (.067، 062/ 6خلكان 

 .00/ 0طبقات المشايخ (5 )
 .090، بالد الجزائر، ابراهيم العدوي، 65/ 0المصدر نفسه (6 )
 .017/ 0الملل والنحل، الشهرستاني-  61الرد على أهل األهواء والبدع،الملطي (7 )
 .002، 003/ 0الملل والنحل، الشهرستاني-  069/ 6الفصل في الملل والنحل،ابن حزم (8 )
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فخالفوا  ،سلموجوب الخروج على إمام الجور، وقالوا: أن اإلمامة تصح في أي م (5)
السنة وأخرجوها عن قريش، وخالفوا الشيعة في مقولتها أن اإلمامة بالتعيين أو النص، وقالوا: أن 

 .(1) -رضي الله عنهما -وأقروا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ،اإلمامة تعقد باالنتخاب

ولكنه استقل بفلسفة  ،كغيره من المذاهب منذ العهد األموي  (2)بدأ اإلرجاء :اإلرجاء -ثانياا 
مان وهي قضية "اإليمان"، واإلي ،ويعرف صاحبها بأنه مرجئ بها ،أصبحت علما  على أصحابها

مجرد قول، ويكفي اإلنسان ليعد في نظرهم مؤمنا  أن يعلن إسالمه، ويعتقد أن ال إله إال الله وأن 
بقولهم، ال تضر مع اإليمان  ، ويحتجون في هذا(3)رسول الله، وإن لم يقم بالفروض الدينية ا  محمد

 معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة.
يا من كونه في الدن فال يقضي عليه بحكم ما ،ومن مبادئهم إرجاء صاحب الكبيرة إلى القيامة

 عن الدرجة األولى -عليه السالم  -النار، وقيل أن اإلرجاء تأخير عليأو من أهل  من أهل الجنة
.وما يعنينا هنا في بحثنا هو أن (4) -رضي الله عنه –عة في تقديم علي إلى الرابعة فخالفوا الشي

ال الفرق حاجا  فيها كما هو عليه هذا الفكر قد دخل المغرب وتبناه بعض أبنائها، ولم يشهد رو 
 .األخرى
فهناك  ؛ويبدو أن نزعتهم العقلية قد دفعت أتباعها إلى التداخل مع فرق أخرى، والذوبان فيها 

، "مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة (5)من المرجئة أصناف أربعة كما يقول الشهرستاني
الجبرية، والمرجئة الخالصة".وقد عرف المغرب هذه الفرق بعينها ، ولكن القدر والجبر، اتهم به 

ن أول ابعض رجالها ، ولم تكن لهم مدارس أو مصنفات كما هو عليه في المشرق اإلسالمي، وك
، وبسبب هذه التهمة ردت (6)من أتهم باإلرجاء من أهل المغرب أبو زكريا يحيى بن عبد السالم

                                                           
 . 019-018/ 0الملل والنحل، الشهرستاني (1 )
 (.057/ 0اإلرجاء: التأخير، قالوا أره وأخاه أي أمهله وأخره )الملل والنحل، الشهرستاني (2 )
 .53الرد على أهل األهواء والبدع،الملطي (3 )
 .057/ 0الملل والنحل ،الشهرستاني (4 )
 .057/ 0الملل والنحل (5 )
يحيى عبد السببببببالم السببببببالم : أبو زكريا بن ثعلبة، أصببببببلة من البصببببببرة، وفد على المغرب وتوفي بمصببببببر سببببببنة   (6 )
 .096-0/088م( رياض النفوس، المالكي 802هب/611)
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أمر طالبه بمحو حديث يحيى  (2)الله بن وهب أحد علماء الحجاز ، ويذكر أن عبد(1)أحاديثه
غني لالسالم فقال: "امحه"... ب " فمر حديث ليحيى بن عبد (3)السالم كما يقول المالكي بن عبد

 أنه يقول باإلرجاء".
وزاد من نبذ حديثه وعلمه في المغرب، ما قاله عنه سحنون عندما بلغه بعض أقواله "هذا 

، إال أن هذه التبرئة لم تجد (5)، على الرغم من أن بعض علمائها برأه من تهمة اإلرجاء(4)مرجئ"
 نفعا ، فتجنبت معظم المالكية األخذ عنه.

اإلرجاء لم يظهر كما كان عليه بالمشرق بل تخفى بتخفي أتباعه  وبحكم يقظة المالكية فإن
ومتبنيه، فأحدث صراعا  مريرا  بين المالكية نفسها، وإن كان هذا الصراع قد أخرج المالكية من 
دائرة التقليد، إلى دائرة النقد وإبداء الرأي، وخاصة أن الصراع قد دار بين علمين من أعالمها وهما 

نون فعرف أتباع ابن سح ،ومحمد بن عبدوس، وأصبح لكل واحد منهما أتباعمحمد بن سحنون، 
 .(6)بالسحنونية وأتباع ابن عبدوس بالعبدوسية، أو الشكوكية لشكهم في اإليمان

وكان السبب في بروز هذه المسألة هو قول ابن عبدوس عندما سأله سائل عن مسألة اإليمان  
فقال ابن عبدوس أنا مؤمن. فقال: عند الله؟ فقال: قد " فسأله عن المسألة" (7)كما يقول عياض

قلت لك: فأما عند الله فال أدري، بم يختم لي. فبصق الرجل في وجه محمد بن عبدوس".والذي 
صح عن ابن عبدوس أنه قال: "أدين بأني مؤمن عند الله في وقتي هذا. وال أدري ما يختم لي 

 .(8)به"

                                                           
 .58/ 0طبقات علماء أفريقية،أبو العرب (1 )
 .090/ 0س، المالكي رياض النفو  (2 )
 المصدر نفسه. (3 )
 .065/ 5ترتيب المدارك، عياض (4 )
 .065/ 5المصدر نفسه (5 )
 المصدر نفسه. (6 )
 المصدر نفسه. (7 )
 المصدر نفسه. (8 )
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 حمد بن أبي سليمان، فقال: "قلت له: الناس يتكلمونوقد احتج عليه بعض أصحابه ومنهم أ
فيك، وزعموا أنك تشك في نفسك، وتقول: ال أدري، وأرجو أن أكون مؤمنا ، إن شاء الله، فقال: 
 .(1)والله ما قلته قط. فال جزى الله من حكى هذا عني خيرا ، ما شككت قط أني مؤمن عند الله"

اع يه محمد بن سحنون وأتباعه وتعصب عليه أتبولكن التهمة الحقت ابن عبدوس فشنع عل
ابن سحنون حتى أن إبراهيم بن عتاب الخوالني رفض أن يصلي على الجنازة، عندما تقدم للصالة 

، ولم (3)، وعندما سأل عن السبب قال: "ألنه شكوكي يقول أنه ليو بمؤمن"(2)عليها ابن عبدوس
 ة في المغرب بموت ابن سحنون أو ابن عبدوستنته مسألة القول في اإليمان بين رجال المالكي

 بل توارثها طلبتها وفقهائها، واستمر النزاع بين أتباع الفرقتين العبدوسية والسحنونية، حتى القرن
أن االختالف بقي بين الفريقين إلى ما بعد الثالثمائة، وكان  (4)الرابع الهجري، إذ يروي عياض

.وقد (5)م( 986هب/571سنة )التبان وهذا األخير توفي  وابنالخالف قد شاع بين ابن أبي زيد، 
 على المالكية التنافر والمهاجرة، حتى بلغ بهم ذلك ،القول في اإليمان :أي ،جلبت هذه المسألة

، والرسائل فوضح كل فريق (7)، وألفت فيها الكتب(6)إلى االمتناع عن السالم على بعضهم البعض
 فيها رؤيته.

مسألة اإليمان "والمسألة قد كثر الخوض فيها، وكالم األئمة عليها ، عن (8)ويقول عياض
والحقيقة فيها، أنه خالف في ألفاظ ال حقيقة. فمن التفت إلى مغيب الحال والخاتمة، وما سبق 

 القدر قال: باالستثناء. ومن التفت إلى حال نفسه، وصحة معتقده، في وقته لم يقل به".
كانت تتداول بين أرباب الفكر، ولم يكن   -أي اإلرجاء -ان"وعلى العموم فإن مسألة "اإليم

فبقت محصورة في أوساطهم، فلم تكن لها آثار على مسرح األحداث  ،لعامة الشعب التفات إليها

                                                           
 .069، 065/ 5ترتيب المدارك، عياض (1 )
 .670، 671/ 5ترتيب المدارك، عياض- 69، 68طبقات أفريقية الخشني (2 )
 .69، 68طبقات أفريقية، الخشني (3 )
 .002/ 5ترتيب المدارك (4 )
 .369/ 9المصدر نفسه (5 )
 .002/ 5المصدر نفسه (6 )
 .999/ 9المصدر نفسه (7 )
 .002/ 5ترتيب المدارك (8 )
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االجتماعية أو السياسية كما هو حال باقي الفرق التي كان لها تأثير على الجانبين السياسي 
 واالجتماعي.

 ،عموما  خال  السنة، في باب العقيدة والعبادة والفرائض (1)الشيعي الفكر الشيعة: -ثالثاا 
. وعليها تركز هذا (2)وقد اشتركت الشيعة بمختل  فرقها في القول باإلمامة، وجعلتها محور فكرها

فهم يرون أن اإلمامة ليست من المصالح العامة، بل هي ركن فرقها؛الفكر، وإن اختلفت مسميات 
 . وهذا على وجه العموم للشيعة.(3)اإلسالم وال يجوز لنبي إغفالهامن الدين وقاعدة 

تحت مبدأ التقية وذلك فيما قام به الحلواني، وأبو سفيان من  مستترا  الفكر الشيعي ظهر و 
من  علويينللقامت الدعوة  وفي أقصى المغرب وسط،في المغرب األ نشر فكر الدعوة اإلسماعيلية

، ولم تكن دعوته إلى مذهب مخال  لمذهب جمهور السنة،  الفرع الحسني بواسطة إدريو األول
، (4)يلة أوربةوافق قب (إدريو األول)وقد وافقوا المعتزلة في باب العقيدة، إذ أن مؤسو دولة األدارسة 

مالك كان ألن  ؛عملوا فقهيا  بمذهب مالك -األدارسة :أي –فأخذ بفكر االعتزال، كما أنهم 
وإنما كانت دولة علوية  ،ودعوتهم، ولم يكن لهذه الدولة من مخالفة تذكر (5)مؤيدا  للعلويين

  .(7)في أقصى بالد المغرب بإقامة دولة نجحت هذه الدعوة و .(6)سنية

                                                           
الشبيعة: لغة: شببيعة الرجل: أتباعه وأنصبباره، وكل قوم اجتمعوا على أمر واحد فهم شببيعة، وأصببل الشببيعة الف ر قة  (1 )

من الناس على حدة، وكل من عاون إنسببببببببببان وتحزب له فهو له شببببببببببيعة، ويقع على ا لواحد واالثنين، والجمع، وا 
 لمذكر والمؤنث، بلفظ واحد ومعنى واحد.

فالنا   حتى صببببببببار علما  عليهم، فإذا قيل –رضببببببببي الله عنهم  –يتولى عليا  وأهل بيته واصببببببببطالحا: غلب على من 
 (.098، المقدمة،ابن خلدون639، 638/ 7شيعيا  عرف أنه منهم. )لسان العرب، ابن منظور

 .08فرق الشيعة، النوبختي  (2 )
 .059، أصل الشيعة وأصولها،آل كاش  الغطاء098المقدمة،ابن خلدون (3 )
 .093االستبصار،مجهول (4 )
 .651/ 0ترتيب المدارك، عياض (5 )
 .  082/ 0تاريخ الجزائر العام،عبد الرحمن الجياللي (6 )
 .0/86،85البيان المغرب، ابن عذاري- 099االيتبصار في عجائب األمصار،مجهول (7)
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.  (2)هم أرباب الكالم، وأصحاب الجدل، والتمييز، والنظر واالستنباط :(1)المعتزلة -رابعا  
هم سموا أنفسهم معتزلة، وذلك عندما بايع الحسن :" (3)واختل  في أصل تسميتهم فيقول الملطي

معاوية، وسلم إليه األمر اعتزلوا الحسن، ومعاوية، وجميع الناس، وذلك  –عليه السالم  –بن علي 
فسموا  ،أنهم كانوا من أصحاب علي، ولزموا منازلهم ومساجدهم، وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة

 بذلك معتزلة".

، (5)" وكان السبب في أنهم سموا بذلك أي المعتزلة ما ذكر أن واصال  (4)ويقول ابن المرتضى
واستقال بأنفسهما" ونشأ فكر المعتزلة في البصرة في  (7)اعتزال حلقة الحسن (6)وعمرو بن عبيد

رب فدخل هذا الفكر المغ ،منهاية القرن األول الهجري، ومنها انتشر إلى باقي أجزاء ديار اإلسال
إذ أنه بعث إليه عبد الله بن الحارث كما يقول  ،، في حياة واصل(8)في بداية القرن الثاني الهجري

                                                           
لون( ، أراد إن لم لم تؤمنوا فاعتز  المعتزلة: لغة: من اعتزل الشبببيء، وتعزله، بمعنى تنحى عنه، وقوله تعالى )وإن( 1)

تؤمنوا بي فال تكونوا علي وال معي. واعتزلبببببببت القوم، أي: فبببببببارقتهم وتنحيبببببببت عنهم. )لسببببببببببببببببببببببان العرب،ابن 
( اصطالحا : يطلق اإلسم على أول مدرسة كالمية واسعة ظهرت في اإلسالم في البصرة، في نهاية 0/057منظور

 .0708متباينة ،الموسوعة العربية الميسرة القرن األول الهجري، لها أفكار وآراء 
 .51، 69التنبيه على أهل األهواء والبدع،الملطي (2 )
 .51المصدر نفسه (3 )
 .069المنية واألمل في شرح الملل والنحل،ابن المرتضى  4)
واصبببببببل: واصببببببببل بن عطاء البصبببببببري الغزال المتكلم مؤسببببببببو فرقة المعتزلة، وشببببببببيخها األول، وهو الذي قال:  (5 )

م(، ومولده 799هبببببببببببببببببببب/050بالمنزلة بين المنزلتين، واعتزل عن الحسبببببن البصبببببري بسببببببب قوله هذا وتوفى سبببببنة )
 (. 559، 558 /3األنسا ب،السمعاني -619م()الفهرت،ابن النديم299هب/ 81بالمدينة المنورة سنة)

عمرو بن عبيد بن باب، من أهل البصبرة، ومن متكلميها، واعتزل عن الحسبن البصري فسمي معتزلي، وتوفى  (6 )
 (.092/ 6، شذرات الذهب،ابن العماد661، 609/ 6م(. وفيات األعيان،ابن خلكان 726هب/096سنة )

صببباحة، من ترم له بالعبادة والورع والعلم، والفالحسببن البصببري، أبو سببعيد، من سببا دات التابعين، وأثنى عليه  (7 )
وفيات  -058-052/ 7م(، ) المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،ابن الجوزي769هبببببببببببببببببببببببببببب/001وتوفى سبببببببببببببنة )

 (.668 -662/ 0األعيان،ابن خلكان          
 .099، 098المنية واألمل،ابن المرتضى (8 )
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وعلمه أنه أنفذ أصحابه إلى اآلفاق وبث دعاته  -أي واصل –، "وبلغ من بأسه (1)ابن المرتضى
 ".المغرب فأجابه خلق كثير...في البالد، قال أبو الهذيل: بعث عبد الله بن الحارث إلى 

رب وأكبر مراكزهم بالمغ ،واألقصى، ومنها انتشرت كزت هذه الدعوة في المغرب األوسطوتر 
"  (2)األوسط، إذ أنهم حاربوا إمام تاهرت الخارجي، ميمون بن عبد الوهاب كما يقول الدرجيني

 سلم عليه بالخالفة، وكانكان ميمون رأس األباضية وإمامهم، وإمام الصفار، والواصلية، وكان ي
 مجتمع الواصلية قريبا  من تاهرت، وكان عددهم ثالثين ألفا ، في بيوت كبيوت األعراب يحملونها".

لية قد بايعت والواص ؛ إذ أن الصفريةوهذا يعني أن مجتمع تاهرت كان يتمتع بالحرية الفكرية
وسيلة الجدل مع المعتزلة بأنفسهم ك لإلمام األباضي بجانب األباضية، وأن أئمة األباضية قد داروا

، وهدفوا من ذلك كسب تأييد هذه الفرقة التي بلغ عددها ثالثين ألفا ، ولهذا (3)وسائل اإلقناع من
 إلى تسميتها بعراق المغرب. (4)التنوع الفكري الذي ساد مدينة تاهرت في هذه الحقبة دفع ياقوت

قليلة، بالمقارنة مع المغرب األوسط، إذ يص  وأما المغرب األقصى فيبدو أن أعدادهم كانت 
بقوله "وبالمغرب اآلن منهم شرذمة قليلة في بلد إدريو"، وكان إدريو قد  (5)ذلك الشهرستاني

سهم شيخها كانوا معتزلة، ولم ، إذ أن أهل هذه القبيلة وعلى رأ(6)وافق قبيلة أوربة على االعتزال
ة له النجاح في وسط البربر، والغالب عليهم البساطهذا الفكر ذو النزعة العقلية ليكتب  يكن

والبداوة إال لوجود حماة له ومعتنقين في أوساط مؤسسات الدولة كما كان عليه إدريو في المغرب 
األقصى، إذ كان معتنقا  مبادئ فكر المعتزلة كما أن الدولة األغلبية في المغرب األدنى، أيد بعض 

 .(7)أمرائها المعتزلة

                                                           
 .098المصدر نفسه (1 )
 .9/ 6، معجم البلدان،ياقوت95/ 0ب،الدرجينيطبقات المشائخ بالمغر  (2 )
 .20، 21، 37/ 0طبقات المشايخ،الدرجيني (3 )
 . 098، 097بالد الجزائر، إبراهيم أحمد العدوي  - 8/ 6معجم البلدان،ياقوت (4 )
 .91/ 0الملل والنحل (5 )
 .093االستبصار،مجهول (6 )
 .23تاريخ أفريقية الشمالية،شارل أندري جوليان -687/ 0رياض النفوس، المالكي  (7 )
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ك العصر هي سمة ذلاظرات تزال في المغرب بمثل ما بدأ به في المشرق، وكانت المنوبدأ االع
وعالقتها بالقدر، وأبرز ما  هذه المناظرات حول أفعال العباد ، ودارت(1)هم وأصولهملفرض آرائ

فتصدت لهم المالكية بقوة، وكان أسد بن  (2)خاضوا فيه من الصفات هي مسألة خلق القرآن
مدى تحذير أسد من  (3)ويذكر عياض ،علماء المغرب الذين واجهوا هذا الفكر الفرات من أبرز
ويح أهل البدع، هلكت هوالكهم يزعمون أن الله "فقال أسد: ، وقصد بذلك المعتزلة ،أهل البدع

 خلق كالما  يقول ذلك الكالم المخلوق إنني أنا الله".
، وعندما تولى سحنون قضاء القيروان (4)وكانت المالكية ال تصلي على جنائز من أتهم باالعتزال

، ولصرامته مع أهل البدع فقد رفضت حاشية األمير (5)شرد المعتزلة وأهل البدع عن جامعها
األغلبي، الصالة على جنازته عندما أمرهم محمد بن األغلب بالصالة عليه، وقالوا لألمير: "قد 

كانوا معتزلة، وكان   (6)كما يقول عياض  علمت ما بيننا وبينه، وأنه يكفرنا ونكفره" ألن أكثرهم
 خروجهم طاعة لألمير، فصلى عليه األمير وعبيده وأهل السنة من المالكية وغيرهم.

مناظرات اكتفى الطرفان بال ؛ فقدولم تكن عالقتهم مع األباضية كما هي عليه مع أهل السنة
، فاتهمتهم األباضية (7)الوالجدل، بل تطور األمر من درجة المناظرات إلى درجة الصدام والنز 

 .(8)بالضالل، وقاتلتهم وقتلت رئيسهم بل أفنت معظمهم

                                                           
من أصبببببببببببول المعتزلة التي كانت تدور حولها المناظرات خمسبببببببببببة أصبببببببببببول وهي "العدل، وا لتوحيد، والوعيد،  (1 )

دلوا عليهبببا، اوالمنزلببة بين المنزلتين، واألمر بببالمعروف والنهي عن المنكر" وتمسبببببببببببببببكبببت المعتزلببة بببالقول بهبببا وجبب
، 51ووضبببببببببببببببعوا الكتب الكبيرة على من خالفهم، وتبرؤوا ممن خالفهم فيها )الرد على أهل األهواء والبدع،الملطي

50.) 
تاريخ أفريقية الشببمالية، شببارل أندري  -979/ 6ترتيب المدارك عياض- 687/ 0رياض النفوس، المالكي  (2 )

 .29، 25جوليان 
 .979/ 6ترتيب المدارك (3 )
 .082/ 0رياض النفوس، المالكي  (4 )
 .211/ 6ترتيب المدارك، عياض (5 )
 .269/ 6المصدر نفسه (6 )
 .37/ 0طبقات المشايخ،الدرجيني (7 )
 .26، 21/ 0المصدر نفسه (8 )
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وظلت المعتزلة في أفريقية أقلية، تدافع عن آرائها أمام جمهور المالكية والسنة عموما  طوال 
، ولما انتهت اإلمارة األغلبية في المغرب األدنى، وأبادت معظم معتزلة تاهرت (1)حكم بني األغلب

اضية، وقوت المالكية في المغرب األقصى، شعر أرباب فكر المعتزلة بالضع ، فالتحقوا األب
وا مع المعتزلة ألن الشيعة اجتمع ؛بمعسكر الشيعة اإلسماعيلية، وذلك للصلة بين التشيع واالعتزال

 .(2)في معظم أصولهم
مذاهب أهل السنة وإلى جانب هذه الفرق ذات المذاهب السياسية ظهرت  :(3)السنة -رابعا  
 عيالحنفي، والمالكي بالمغرب، ثم دخل مذهب الشافمذهب الوتمثلت في بدايتها في  الفقهية

شابه ه نأيضا  مذهب داوود الظاهري، إال أ، وعرفت المغرب إال أن تأثيره كان  محدودا  لقلة أنصاره
هذا الفكر قام و ، مذهب الشافعي في ضع  األنصار ، وتمسك علماء المغرب بمذهب مالك

قوال  وعمال  وظهر هذا الفكر دفاعا  عن العقيدة بعد أن شاب المجتمع  على التمسك بسنة النبي 
في المشرق اإلسالمي نزعات سياسية ومذهبية لم تكن معهودة من قبل لدى المجتمع المسلم 

هذه اء لفوصلت هذه النزعات إلى المغرب ، على الرغم من أن المغرب لم تكن لهما مدارس أو آر 
النزاعات الفكرية الجديدة وإنما تأثرت بها عن طريق من قدم إليها من المشرق أو عن طريق رحلة 

 الحج والتعليم.

 و،نوالتزام أهلها بها مذهب مالك بن أومن المذاهب السنية التي كان لها صداها بالمغرب 
 . (4)فينبوع هذا المذهب المدينة ففيها تفجر  ومنها انتشر

                                                           
 .29تاريخ أفريقية الشمالية،أندري جوليان (1 )
 .69الرد على أهل األهواء والبدع،الملطي (2 )
ونهى عنه وندب إليه قوال   السببنة: هي الطريقة والسببيرة . وإذا أطلق في الشببرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي (3)

إرشبببببببببببببببباد الفحول إلى تحقيق علم – 2/599وفعال  ممببا لم ينطق بببه الكتبباب العزيز)لسببببببببببببببببان العرب،ابن منظور، 
االصببببببطالحي عند الشببببببوكاني" أما معناها في ، وجاء زيادة على تعريفها اللغوي، التعري  27الصببببببول،الشببببببوكاني 

وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيرها في عرف أهل  اصبببببببطالح أهل الشبببببببرع فهي قول النبي
اللغبة والحبديبث،وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليو بواجب وتطلق على ما يقابل البدع كقولهم 

 فالن من أهل السنة"
 .0/35ترتيب المدارك عياض (4)
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هذا المذهب إلى المغرب المذهب الحنفي فغلب على أفريقية وما ورائها من البالد وقد سبق 
رحل  أن، إلى (3)وسبته، وكان الحكم فيها برأي فقهاء األندلو (2)حتى مدينة فاس (1)المغربية

حياة  عشر السبعين ومائة من الهجرة في ي ففوصل مذهبه أفريقية طلبة العلم إلى اإلمام مالك، 
ك ثمة أسباب ذات صلة بمنشأ اإلسالم جعلت من الصعوبة على غيره من المذاهب مالك وهنا

أن يلقى ما لقيه هذا المذهب من صدى في المغرب واألندلو، ومصر، وخراسان، وغيرها من 
، ونافو المذهب الحنفي في عقر داره بالكوفة وبغداد والبصرة ومن األسباب التي (4)البلدان

 -في بالد المغرب واألندلو على غيره من المذاهب ما يلي:جعلت مذهب مالك متغلبا  

أنه نشأ في دار الهجرة وقد وردت من اآلثار في فضل المدينة ما دفع الكثير من الفقهاء  -0
 .(5)والطالب إلى األخذ به

فضل علم أهل المدينة وذلك فيما ذكره زيد بن ثابت:" إذا أرأيت أهل المدينة على  -6
وقول مالك" كان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شيء فيقول فيه ثم يقدم  (6)شيء فأعلم أنه السنة"

المدينة فيجد األمر على غير ما قال فإذا رجع لم يحط راحلته ولم يدخل إلى بيته حتى يرجع إلى 
 "(7)ذلك الرجل فيخبره بذلك

وهذا  (8)قول الشافعي "كل حديث ليو له أصل بالمدينة وإن كان منقطعا  ففيه ضع " -5
ففيها كانت  ل على أن قوة مذهب مالك استمد قوته من أنه نشأ في دار هجرة الرسول يد

 ، وبها سيرته وآثاره.هجرته، وبها نزل عليه الوحي، وفيها توفي الكثير من أصحابه، وفيها توفي 

                                                           
 .0/39ترتيب المدارك، عياض (1)
 .0/81المصدر نفسه (2)
 .0/66البيان المغرب،ابن عذاري (3)
 .37-0/35  المصدر نفسه  (4)
 وراجع فضائل المدينة فيه. - 21-0/38ترتيب المدارك عياض (5)
 .0/20المصدر نفسه (6)
 .0/06المصدر نفسه  (7)
 .0/25المصدر نفسه  (8)
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بالمدينة فيذكر القاضي عياض قوال  لمالك قال مالك "  – كثرة أصحاب الرسول -9
لفا  من الصحابة، مات بالمدينة منهم من غزوة كذا في نحو كذا، وكذا أ انصرف رسول الله 

نحو عشرة آالف وباقيهم تفرق بالبلدان فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم؟ من مات عندهم 
؟ وهذا  اثنان من أصحاب النبي  أووأصحابه الذين ذكرت؟ أو مات عندهم واحد  النبي 

المدينة هي المصدر للفقه والتشريع ألنها موطن أصحاب النبي  أناحتجاج واضح من مالك على 
. 

 وهناك ثمة أسباب ذكرها كثير من المؤرخين المتقدمين والمتأخرين. -3

 .(1)طلب العلم إلى الحجاز دون العراقأولها: الحج والرحلة في 

ذهب مثانيها: الخالف العباسي األموي إذ أن بني أمية قد جعلوا لهم مذهبا  مستقال  عن 
أهل العراق، ويمكن التسليم بهذا القول في األندلو، لكون األندلو يتبع الدولة األموية ولكن 
السؤال هنا يطرح نفسه لماذا انتشر مذهب مالك في المغرب ومصر؟ على الرغم من أن هما 
 ية.سيتبعان الدولة العباسية، فالظاهر أن االعتبار هو لما ذكرناه من أسباب سابقة دينية ال سيا

 في البداوة. المغربالحجاز قد شابهت  أن، إذ (2)ثالثهما: البداوة وهذا رأي بن خلدون 

ويبدوا أن ابن خلدون قصد بداوة الفكر، ال بداوة العمران فما ذكره الرحالة من عمران لبالد 
  .(3)، يدل على تقدمهم في هذا الجانبالمغرب

الكتاب والسنة، فهما األصالن اللذان اعتمد ومذهب مالك قام على النصوص المستمدة من 
 (4)عليهما، وحجته في ذلك، أن الشريعة ال تعرف إال من قبلهما وال يعبد الله تعالى إال بعلمهما

                                                           
 . 555المقدمة،ابن خلدون (1)
 .555المقدمة (2)
 . 505-0/500راجع ما ذكره معجم البلدان،ياقوت (3)
 .0/720ترتيب المدارك عياض (4)
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،وتشددت (3)ولكنه كان يتحرى فيه ويتأسى بمن تقدمه. (2).والقياس (1)ثم إجماع أهل المدينة 
هة خصومها بكل ما أوتيت من قوة مستخدمة   علماء المالكية في تعصبها لمذهب مالك وواج

 كل الوسائل المتاحة لديها للذب عن مذهبها ومن ذلك:

  .التعاليم المخالفة لمذهب اإلمام مالك علماء المالكية رفض –أوالا 

 فقد احتدم الصراع بينه وبين المذهب الحنفي أكبر المذاهب المنافسة لمذهب مالكيعد 
م الرأي والقياس على السنن واآلثار، ث تهآثر القياس، وم هتقديمأتباع مذهب اإلمام مالك وذلك ل

وعرف هذا المذهب بمذهب الرأي بينما عرف مذهب (4)قال باالستحسان وقدمه على القياس
 (5)أحمد بن حنبلمالك بمذهب الحديث، وتوسط مذهب الشافعي هذه المذاهب وذلك بشهادة 

وذلك أن الشافعي تمسك  (6)بقوله "مازلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا.
 بصحيح اآلثار، ثم عمل بالرأي فيما يحتاج إليه الشرع.

وكان المذهب الحنفي أول المذاهب السنية الداخلة أفريقية وتجاوزها إلى باقي المغرب وذلك 
قليم للدولة العباسية، فهو مذهب الدولة، وكان على حكام المغرب متابعة مركز لتبعية هذا اإل

 الخالفة العباسية إذ كان العراق يحكم بهذا المذهب.

                                                           
 71-0/28المصدر نفسه (1)
القياس: لغة تقدير الشببببيء على مثال شببببيء آخر وتسببببويته به ولذلك سببببمي المكيال مقياسببببا ، ويقال فالن ال  (2)

يقاس بفالن أي ال يسبباويه. واصببطالحا   حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما او نفيه عنهما بأمر جامع 
 (.557يبينهما من حكم أو صفة )ا إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الصول،الشوكان

 0/90ترتيب المدارك عياض (3)
 .5/615وفيات األعيان،ابن خلكان - 0/93ترتيب المدارك عياض (4)
أحمد بن حنبل: أبو عبد الله، إمام المحدثين له كتاب المسببببببببببند وأثنى عليه الشببببببببببافعي، وتوفي ببغداد سببببببببببنة  (5)
 فضرب وعذب بسببها وهي القولم( وبها عاش، وجرت عليه محن كثيرة ومنها محنه مع المأمون 833هب/690)

شبببذرات  0/91،90بخلق القرآن فسبببلمه الله منها وكان النصبببر في صبببفه ومن تبعه، )وفيات األعيان،ابن خلكان
 (.089-5/083الذهب،ابن العماد

 .0/93ترتيب المدارك، عياض (6)
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بالكوفيين أو العراقيين، أو بأهل الرأي، وإذا قيل الكوفي فالمراد به أبو  أتباعهولذلك عرف 
م جازيين أو بأهل الحديث، وإذا قيل عالالح أومذهب مالك بالمدنيين  أتباعحنيفة بينما عرف 

 .(1)المدينة، وإمام دار الهجرة فالمراد به مالك

ولعل أبرز علماء المغرب وهو من أصل فارسي، نشر المذهب وأسو قواعده، عبد الله بن 
ومن تمسكه بالمذهب  (4)وكان يميل إلى أقوال أهل العراق (3)فهو أحد طلبة أبي حنيفة (2)فروخ

ناعه عن تولي قضاء القيروان وذلك المتناع أبي حنيفة عندما عرض عليه منصب القضاء الحنفي امت
 .(5)من قبل المنصور ببغداد

ثم توالي أنصاره من وافدين ومقيمين فدخل أسد بن الفرات أفريقية قادما  من المشرق في جيش 
ثم رجع إلى المشرق لتلقي علومه فيها وحمل علم مالك وأبي حنيفة، ودون  (6)ابن األشعث

األسدية وفيها مزج بين المذهبين، وهذا يدل على أن التعايش السلمي بين معتنقي المذهبين كان 
"وكان ابن غانم يكتب إلى مالك بن  (7)ابرز سمة لرواده األوائل ونجد ذلك فيما ذكره الرقيق

  القاضي فيما ينزل من نوازل الخصوم" على الرغم من أن ابن غانم كان وإلى أبي يوس …أنو
. ولما تغيرت األحوال في عهد دولة األغالبة ، ونهاية عصر الوالة (8)مالكيا  ممن يجلهم مالك

حيث شجعت قيادة الدولة مذهب األحناف، وأهملت مذهب مالك، فتعصبت له عامة الشعب، 

                                                           
 .29-26الصراع المذهبي بأفريقية،المجدوب - 93-0/39ترتيب المدارك عياض (1)
م( ورحل إلى المشرق فلقي علمائها، وسكن القيروان، 795هبببببب/063الله بن فروخ، ولد باألندلو سنة )عبد  (2)

-0/59م( ودفن بالمقطم . ) طبقات علماء أفريقية،أبو العرب796هبببببببببببببب/072ورحل إلى مصر وبها توفي سنة )
 ( .087-0/072رياض النفوس،المالكي -57
 .57-0/59طبقات علماء أفريقية،أبو العرب (3)
 .080/ 0رياض النفوس،المالكي (4)
 .0/089المصدر نفسه (5)
م( عندما اشبببتدت فتنة 725هببببببببببببببببب/095ابن األشببعث هو محمد بن األشبببعث الخزاعي، واله المنصببور سبببنة ) (6)

 (.0/76م( )البيان المغرب،ابن عذاري772هب/098الخوارج على القيروان وذلك سنة )
 . 669تاريخ أفريقية والمغرب الرقيق  (7)
 .668المصدر نفسه (8)
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ه وتركز الصراع حول تحليل النبيذ والقول بخلق القرآن ودب الصراع والخصومة بين رواد
 والمعامالت.

 (2)لكوفيبن المغيرة االله وقد ذكر ذلك صاحب طبقات أفريقية في ترجمة عبد :(1)النبيذ -0
ودارت  "(3)، كان يستحل شرب النبيذ الشديد كما ينحله الكوفيون"ولكنه كان كوفيا  فأظنه

ة حول التحريم والتحليل للنبيذ وكانت هذه المناظرات برعاية زيادمناظرات بين المالكية واألحناف 
وذهب  (5)ثالث أمراء الدولة األغلبية وكان المتناظران أسد بن الفرات وأبا محرز (4)الله بن إبراهيم

األخير إلى تحليله وأسد يذهب إلى تحريمه، وكالهما يميالن إلى المذهب الحنفي، وأقحم في 

                                                           
النبيذ: ما نبذ من عصير ونحوه ، وقد نبذ النبيذ وأنبذه وانتبذه وهو أخذ تمرا  أو زبيبا  فينبذه في وعاء أو سقاء  (1)

عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصبير مسبكرا  . والنبيذ: الطرح وهو مالم يسبكر حالل فإذا أسببكر حرم وهو ما يعمل 
(. وشبببرب النبيذ   09/079سبببل والحنطة والشبببعير وغير ذلك ، ) لسبببان العرب،ابن منظورمن التمر والزبيب والع

ودليبل مشبببببببببببببببروعيتبه حديث أبي هريرة عند أبي داود  –الغليبان أي االختمبار  –والعصبببببببببببببببير  بباالتفباق قببل غليبانبه 
أضبببببرب بهذا )  والنسبببببائي وابن ماجه، عندما جاء إلى الرسبببببول بنبيذ وهو ينش ) أي مختمر( فقال له الرسبببببول

الحائط ، فإن هذا شببراب من ال يؤمن بالله واليوم األخر ( ، وأخرج مسببلم وغيره من حديث ابن عباس ) أنه كان 
 الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق(.  ينقع للنبي 

طبقات علماء ) نا  ولم نجد له تاريخ وفاةلماء أنه كان يخرج سكراقدم افريقية من العراق وشبهد عليه بعض الع (2)
 .80-0/81أفريقية،أبو العرب 

 . 0/80طبقات علماء أفريقية أبو العرب (3)
م( ووص  بأنه أفضل أمراء هذه الدولة، فأخمد الثورات، وأمن الناس، 807هبببببببببببببب/610تولى اإلمارة في عام ) (4)

م( )البيان المغرب، ابن 858هببببببببببببببببببببببببببببببب/665ي واليته حتى وفاته سبببببببببببببببنة )وفي عهده كانت غزوة صبببببببببببببببقلية وبقي ف
 .56-68/ 2الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية، الداواداري – 017-0/92عذاري

م( 869هب/609أبو محرز: محمد بن عبد الله الكناني، والة زيادة الله القضاء، وبقي قاضيا  حتى وفاته سنة ) (5)
ريببببباض النفوس، المبببببالكي -6/89،83النبيببببذ، )طبقبببببات علمببببباء أفريقيببببة، أبو العرب  واتهم بببببباالعتزال وتحليبببببل

 (. 59-6/69معالم اإليمان،الدبا  - 0/679-681
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وهو من رجال المالكية وقطع بتحريمه لما يترتب عليه من  (1)بن أبي حسانالمناظرة عبد الله 
 (2)ذهاب العقل.

وقد نال المالكية من تحريمهم القطعي للنبيذ األذى من تعذيب وتشريد إال أن الدولة األغلبية 
نبيذ فعمدت تحريم ال لمطالبهم وخاصة في مدينتهم القيروان، لشدة صالبة المالكية في انصاعت

 فقال في ذلك بعض الشعراء. (3)فيها وأباحته في رقادة عاصمتها لوجود الجند والعبيد ى منع بيعهإل

 ومن إليه القلوب منقادة  يا سيد الناس وابن سيدهم 

 (4)وهو حالل بأرض رقادة  ما حرم الشرب في مدينتنا 

 مسألة القول بخلق القرآن: -6

إلى المغرب بتأثير من مركز الدولة وعاصمة وأما القول بخلق القرآن فإن هذا األمر قد نقل 
 (5)الخالفة بغداد فقد كانت أروقتها تعج بالقائلين بهذا الرأي، وبلغ أوجه في خالفة المأمون.

فانتحله أمراء بني األغلب للتقرب من مركز الخالفة، وكانت المناظرات تدور في أروقتهم ومن 
من مناظرات في خلق القرآن، فاستعان  (7)بين الجعفري والعنبري (6)ذلك ما دار في مجلو األغلب

                                                           
أبو محمد، عبد الله بن أبي حسببببببببببان اليحصبببببببببببي ، من رجال المالكية، أثنى عليه من ترجم له، وتوفي سبببببببببببنة  (1)
 689-0/689رياض النفوس،المالكي -91-6/87م( )طبقات علماء أفريقية،أبو العرب890هبببببببببببببببببببببببببببببب/662)

 (.983-6/981ترتيب المدارك، عياض
، وورد في تعليق: ابن نبباجي 0/688وس،المببالكيريبباض النف- 6/88،89طبقبات علمباء أفريقيبة، أبو العرب (2)

، على خالف مبا أورده أبو العرب، والمالكي، وذلك بقوله "وهما يتناظران في النبيذ 6/20  معبالم اإليمبان في 
المسبببببكر، وأبو محرز يذهب إلى تحريمة وأسبببببد يذهب إلى تحليله" والظاهر أنه أخطأ في تقديم االسبببببم وصبببببوابه 

 لعرب والمالكي.فيما ذهب إليه، أبو ا
 .002مجهول االستبصار في  عجائب األمصار،مجهول (3)
 البيتان في المصدر نفسه والصفحة (4)
 .80-37-36/ 5الذهب، ابن العماد شذرات-77-6/35راجع تفاصيله في مرأة الجنان، اليافعي  (5)
م( وتوفي سبببببببببببببببنببة 858/هببببببببببببببببببببببببببببببب665رابع أمراء الببدولببة األغلبيببة، تكنى بببأبي عقببال، وأعتلى اإلمببارة سبببببببببببببببنببة ) (6)
 (. 2/55الدرة المضيه، الدوادري  - 017/ 0م(، )البيان المغرب،ابن عذاري890هب/662)
 .687، 0/682رياض النفوس،المالكي- 6/89طبقات علماء أفريقية، أبو العرب (7)
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الجعفري بأحد رجال المالكية وهو ابن أبي حسان، بينما استعان العنبري باألمير األغلبي األغلب، 
ومثله كان موق  اإلمام  (1)إال أن ابن أبي حسان لم يثنيه ذلك عن قول الحق ومدافعة البدعة.

 نم ة أمام األمير محمد األغلبي، ليقول القرآن مخلوق، وذلك بسعايةبناظر  امتحنسحنون فقد 
ابن أبي الجواد، ولما امتنع سحنون، أشار ابن أبي الجواد بقتله، فتدخل من كان في المجلو، 

على األمير بأن يأخذ الضمان على سحنون ويمنع من الفتوى والتدريو، والمرابطة في  وأشاروا
 (2)داره.

وقد تشدد أصحاب مالك في محاربة هذا الفكر الداخل على المغرب حتى أن البهلول بن  
أعظم  (4)الذي أتهم بالقول بخلق القرآن لم يروا عنه، وذكر أبو العرب (3)عمر بن صالح التجيبي

من هذا بقوله "وذكر أنه لما مات وحملت جنازته قل من كان معها من الناس ورمي نعشه 
 ل الناس: الوادي الوادي، أي القوه في الوادي".بالحجارة، وقا

ا  بالحكام لنصرتهم، فأصبح مجتمع المغرب منقسم األحنافواشتد الصراع الفكري الستعانة 
إلى قسمين قسم الخاصة وهم الحكام وأعوانهم، وقسم عامة الشعب وكان الدافع وراء معارضة 

هل المغرب وتحالفهم مع أرباب الدولة، وإظهار المالكية هو نهج األحناف نهجا  مغايرا  لما عليه أ
 البدع.

 جانب المعامالت -5

وأما جانب المعامالت فكان الجانب المالي على رأسها إذ شهد المغرب رواجا  للتجارة لوقوعه 
وكانت أسواق القيروان قد تعرضت للفساد، (5)على طرقها، وباألخص حواضره، ومن ذلك القيروان.

( وتبعه من جاء بعده من 898هب/659عندما تولى قضائها في سنة ) فأصلحها اإلمام سحنون

                                                           
 .687-0/682رياض النفوس،المالكي- 6/89طبقات علماء أفريقية، أبو العرب (1)
 .6/219/200المدارك، عياض  ترتيب- 80قية،الخشنيطبقات علماء أفري (2)
 .0/680رياض النفوس،المالكي3)
 .6/90طبقات علماء أفريقية   (4)
م( وجعلها بعيدة عن البحر في طرف البر 270هببببببببببببببببب/30القيروان : أسبببسبببها عقبة بن نافع الفهري  في سبببنة ) (5)

 .0/61البيان المغرب،ابن عذاري  978-9/977معجم البلدان،ياقوت 007-005االستبصار،مجهول
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في اهتمام سحنون بأحوال  (1)رجال المالكية، فاقتفى أثره وسار على خطواته فقد ذكر عياض
القيروان بقوله "أول ما نظر سحنون في األسواق، وإنما كان ينظر فيها الوالة دون القضاة،  أسواق

ما يغش من السلع، ويجعل األمناء على ذلك، ويؤدب على الغش فنظر فيما يصلح من المعاش و 
وينفى من األسواق من يستحق ذلك.وهذا يدل على أن الخراب في جانب المعامالت قد لحق 

 .(2)أسواق مدينة القيروان وذلك في والية ابن أبي الجواد، إذ كان قاضيها هذا حنفي المذهب

أن المجتمع المغربي قد شهد تعامال  بالربا في ويظهر مما ساقه عياض والمالكي من نصوص 
في ترجمة ابن  (3)حواضر المدن، فترتب على ذلك فساد بالغ ، وساد الفقر والغالء، فيذكر عياض

"فلما رأى إبراهيم ، ميل نفوس الناس إلى ابن طالب، ومحبتهم له، لعدله وسماحته  (4)طالب
 …غار  إبراهيم  …لرخص السعر وارتفاع الرباوعقله وحسن سيرته، وعلمه واستبشارهم بأيامه، 

 وخشيه على ملكه.

فكانت إصالحات ابن طالب سببا  في دفع حفيظة إبراهيم األغلبي إلى عزله، على الرغم مما 
وإلى جانب  (6)وحب عامة الشعب له والتفافهم حوله (5)تميز به عهده من رخاء، بشهادة أقرانه.
عليها ومما ذكر في الحيل المستخدمة في الربا ما ذكره الربا كانت الرشوة منتشرة، فقضى 

: فأتى إلي رجالن منهم فسأالني عن مسألة فقلت لهما ال تحل، فإنه (8)"قال أحمد (7)المالكي

                                                           
 .6/211ترتيب المدارك،  (1)
 .89طبقات علماء أفريقية،الخشني (2)
 .5/092ترتيب المدارك  (3)
م( تم عزل، ثم 870هبببب/637ابن طالب: أبو العباس عبد الله بن طالب، تولى قضاء القيروان مرتين في سنة ) (4)

م( )طبقات علماء 888هببب/637م( وامتحن في آخر أيامه وتوفي في السجن سنة )881هببب/627ولى في سنة )
 (.606-5/099ترتيب المدارك، عياض -058-9/052أفريقية،أبو العرب

 .097، 5/092يب المدارك، عياضترت (5)
 .5/098المصدر نفسه (6)
 .0/317رياض النفوس  (7)
أحمد: هو أبو جعفر أحمد بن أبي سببببببببببليمان من فقهاء أفريقية ومن رجال المالكية، وصبببببببببب  بأنه ثقة وتوفي  (8)

 (.305– 0/313رياض النفوس،المالكي– 08،09م(.) طبقات علماء أفريقية، الخشني 915هب/690سنة )
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قال لنا : أديروا بينكم ما شئتم من بيع حرام، ثم تعالوا إلي أجعله  (1)ربا  فقال لي : فإن ابن األشج
شج هذا عراقيا ".ومن حيله في تجويز الربا انه كان يقول لمن أراد وكان ابن األ …لكم حالال  

التعامل به خذ الهَّر فأجعل في عنقه خمسين دينارا ، وبعه بمائة إلى أجل فإذا اخذ الهر المشتري 
له وأقام عنده أياما  فأمضى إليه وقل له "عسى ذلك الهر ترده إلينا " فيرده إليه، فكان هذا فعله مع 

 .(2)الناس

وكانت المسائل السالفة الذكر هي المحور الذي دارت حوله الخالفات والمناظرات بين 
المالكية وبعض األحناف، ثم تبدلت األوضاع واألحوال فالتسع الصراع الفكري وزادت شدته 
وخطره واختلفت أشكاله، الختالف الفكر في المغرب فعلى سبيل المثال كانت مدينة القيروان، 

يقية شاع بها فكر الخوارج من أباضيه وصفرية ثم معتزلة، باإلضافة إلى المذهبين أكثر مدن أفر 
الحنفي والمالكي، ويعود ذلك إلى عدم تبني الدولة األغلبية لفكر بعينه ليكون عاما  للشعب 

سميه ن أنوالدولة، كما هو عليه الحال في األندلو، بل ترك األغالبة هذا الجانب وهو ما يمكن 
 (3)التسامح

حذرت المالكية أتباعها من أهل البدع ثم عمد من تولى من فقهائها المناص  محاربة البدع:
 .وخاصة القضاء إلى استخدام تلك المناصب في القضاء على أتباعها

فعندما تولى سحنون أمر القضاء بالقيروان، فرق حلق أهل البدع من صفرية وأباضية   -0
 رة فيه، وعزلهم من اإلمامة بالناس وتعليم الصبيان واألذان،وغيرها من جامع عقبة،ومنعهم من المناظ

. وتصرف سحنون هذا يدل على أنه (4)وأدب من خالفه، وخصص للجامع إماما  يصلي بالناس
استخدم مركز القضاء ليقضي على كل خصومه من منتحلي الفرق المخالفة لمذهب مالك وأراد 

 ى ابن أبي الجواد القاضي الحنفي، الذي تولىأن تكون السيادة لمذهبه فمن أجل ذلك قضى عل

                                                           
م( )طبقات 899هب/682ابن األشج: أبو محمد عبد الله بن محمد، كان مناظرا  من أهل الجدل توفي سنة ) (1)

 (.6/656معالم اإليمان،الدبا  - 37علماء أفريقية،الخشني
 .0/317رياض النفوس،المالكي (2)
 تسامح األغالبة كان تقليدا  لما عليه الدولة العباسية حيث كان هؤالء أتباعا  لها . (3)
 .6/87معالم اإليمان، الدبا  - 6/211ترتيب المدارك، عياض- 5/016طبقات علماء أفريقية، أبو العرب (4)
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وكان بن أبي الجواد قد سعى بسحنون  (1)قضاء القيروان قبله، وذلك بضربه وحبسه حتى هلك
أيام واليته عند زيادة الله األول،  المتناع سحنون عن الصالة خلفه على جنازة، ألن ابن أبي 
الجواد كان يذهب إلى رأي الكوفيين ويقول بخلق القرآن، وكاد األمير األغلبي أن ينزل عقابه 

 (2)بسحنون لوال تدخل وزيره في ذلك.

فعندما  ،من الفزاري  ه، ونجد ذلك جليا  في مواقفمحاربة البدع  فيابن طالب تشدد -6
ومنع أهل القيروان من قراءة القرآن إال بحرف  (3)في شعره قتله هذا األخيربلغه استهزاء 

 .(5).وضيق على أهل القيروان في المالهي(4)نافع
حمد أعندما عرض إبراهيم بن قبول ابن مسكين الفقيه المالكي لمنصب القضاء،ف -5

القضاء وهو أحد رجال المالكية أمتنع ولم يقبله إال بعد أن تهدده  األغلبي على ابن مسكين
وقال له "إن لم تل ألولين ابن عبدون، يظهر البدعة  (6)بالسي  وقيل بل تهدده بتوليه ابن عبدون

د األخير يوالظاهر أن األمير األغلبي درس نفسيه ابن مسكين، فهدده بهذا التهد(7)ويهين السنة"
 قبول المنصب بدون تردد.وذلك لدفع هذا األخير على 

عرف بالشدة على من خال  مذهبه من المالكية فيذكر عياض في    (8)يحيى بن عمر -9
 . (9)"ترتيب  المدارك" أنه كان يطرد، الطلبة العراقيين من مجلو درسه

                                                           
 .212-6/219ترتيب المدارك، عياض - 80طبقات علماء أفريقية،الخشني (1)
 .6/95معالم اإليمان،الدبا - 6/219رك، عياضترتيب المدا (2)
 .5/098ترتيب المدارك، عياض (3)
 المصدر نفسه والصفحة.(4)
 .5/613ترتيب المدارك، عياض (5)
ابن عبببببدون:أبو العببببباس تولى القضبببببببببببببببببباء إلبراهيم بن أحمببببد ثم عزل، ولم نجببببد لببببه تبببباريخ وفبببباة )طبقبببببات  (6)

 (.35-30أفريقية،الخشني
 .5/603عياضترتيب المدارك، (7)
يحيى بن عمر: أندلسببببي األصببببل سببببمع من سببببحنون، وسببببكن القيروان، وكان شببببديدا  على مخالفيه وبقي في  (8)

رياض النفوس، - 09،03م(. )طبقات علماء أفريقية، الخشببببببني916هببببببببببببببببببببب/689القيروان حتى وفاته في سببببببنة )
 (. 693-6/655معالم اإليمان،الدبا  -319-991المالكي ط/

 . 659/ 5ارك عياضترتيب المد (9)
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  . (2)بكبو دار أحد رجال القيروان لسماعه الغناء فيه، لتغيير المنكر قام (1)ابن معتب  -3
 بهجر مجالوقام ، وهو ألمع رجال المالكية في نهاية دولة األغالبة (3)جبلة بن حمود  -2

ولم يقتصر به المطاف على هذا بل نابذ والده لصحبته السلطان،  (4)العراقيين، وعدم سماع كالمهم
 أذانب، وكان يصلي الجمعة في أيام أحمد بن األغلب أربعا  (5)وكثرة أمواله، وتبرأ من تركته بعد موته
، للقضاء، فسأل عن ذلك فأحتج برأي مالك في المسجونيين (6)وإقامة، وذلك لكره والية الصديني

 .(7)ألنهم منعوا من الجمعة يجمعون في السجن،
عن الصالة خل  ابن عبدون القاضي الحنفي ال بن األغلب، امتنع  (8)حمديو القطان -7

بالصالبة في السنة والغلو  (10)ووصفه أبو العرب (9)وكان ال يصلي خل  أهل البدع، ومن يخالفه
 العظيم والتجني على من ينحرف عن طريقة أهلها. 

                                                           
ابن معتب: أحمد بن معتب بن أبي األزهر بن عبدالوارث من أصببببحاب سببببحنون، رحل إلى المشببببرق فسبببببمع  (1)

م(، )طبقات علماء 889هببببببببببببب/672المالكية، وعرف بالشدة في تغيير المنكر وتوفي سنة ) -بها وكان من أعيان
-0/971ريبباض النفوس، المببالكي -07،08طبقببات أفريقيببة،الخشبببببببببببببببني -9/058،059أفريقيببة، أبو العرب 

976 .) 
 . 5/656ترتيب المدارك، عياض (2)
جبلة بن حمود أبو يوسببببببببببب ، سبببببببببببمع من سبببببببببببحنون، واثنى عليه العلماء، وكان يرابط في قصبببببببببببر الطوب على  (3)

م( )طبقات 906هببب/699الساحل، وكان من رجال المالكية األشداء وتوفي في صدر دولة اإلسماعلية في سنة )
 (. 639-5/697ترتيب المدارك، عياض -9/095،099علماء أفريقية،أبو العرب 

 . 639-5/697ترتيب المدارك، عياض (4)
 . 65طبقات أفريقية،الخشني- 9/095طبقات علماء أفريقية،أبو العرب  (5)
 . 5/636ترتيب المدارك، عياض- 6/52رياض النفوس، المالكي  (6)
 .636/ 5، 6/57نفسيهما على الترتيب المصدران (7)
حمديو القطان: اسبببببمه أحمد بن محمد األشبببببعري، من أصبببببحاب سببببببحنون، رحل إلى المدينة طالبا  للعلم،  (8)

م(. )طبقات علماء أفريقية،أبو 916هببببببببببب/689وكان شديدا  على أهل البدع متمسكا  بمذهب مالك وتوفي سنة )
 (.  991-0/988 رياض النفوس، المالكي -9/099،093العرب 

 . 5/632ترتيب المدارك، عياض (9)
 .9/099طبقات علماء أفريقية   (10)
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هكذا وجدنا علماء المالكية وفقهائها أشداء في مواجهة خصومهم األحناف أو من أطلق 
عليهم العراقيين أو الكوفيين، وهذا ال يعني أن المواجهة كانت شاملة لكل األحناف الذين استوطنوا 
المغرب وإنما كانت مع نخبة ممن انغمسوا في السياسة وخالفوا مذهبهم السني وهناك من 

من اشتهر بالعفة، والترفع عن كل الشبهات التي تمو سنيته. فأثنى عليهم المالكية في األحناف 
 تراجمهم وأنصفوهم في أقوالهم. 

 

 من خالل ما سبق فقد توصلنا إلى النتائج التالية: 

شكل المغرب بطبيعته ، وسعته ملجئا  طبيعيا  لكل الفرق التي ظهرت في المشرق   -0
 .اولت كل فرقة االستئثار به ، ونشر ما تروج له من أفكاراإلسالمي وفي هذا اإلقليم ح

نجاح حركات الخوارج في بث فكرها في المغرب ونتيجة لذلك نشبت الفتن، وخاض   -6
البربر المعارك ضد الوالة بدافع رفع الظلم وتحقيق العدل، وهو ما أدخل البالد في صراع مرير لم 

وهو هدوء نسبي، إذ تخللته بعض األعمال  تشهد فيه المغرب الهدوء إال في فترات وجيزة
 العسكرية.

ميل أهل المغرب إلى المذهب المالكي الذي عرف بمذهب أهل الحجاز أو المذهب  -5
المدني. وكان توجههم إلى الحجاز أو المدينة نتيجة لدفع الفرق التي قدمت من المشرق وبخاصة 

  .من العراق

والتدوين ( في المواجهة بين أطراف الصراع في استخدام الوسائل العقلية )المناظرات  -9
 . المغرب
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 -هب7/0907إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول،تحقيق: محمد سعيد البدوي ،ط -1
:محمد بن علي بن محمد )ت/ م ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت،لبنان.الشوكاني0997
 (هب0631
أصل الشيعة وأصولها ، تحقيق: محمد جعفر شمو الدين ، وحسن إسماعيل ،  -2
لبنان.آل كاش  الغطاء: محمد بن  –م ، دار األضواء ، بيروت 0995 –هب 6/0906ط

 .الحسين
م ، 0998 –هب 0909/ 0الله عمر البارودي ، ط األنساب ، تقديم وتعليق:  عبد -3

 (.هب326كريم بن محمد بن منصور ) ت/ال السمعاني: أبو سعيد عبد لبنان. –دار الفكر ، بيروت 

مصار وص  مكة والمدينة ، ومصر وبالد المغرب ، نشر االستبصار في عجائب األ -4
. مجهول ) من كتاب القرن اإلسكندرية –م 0938الحميد ، ط/ وتعليق: د/ سعد زغلول عبد

 (.الثاني عشر الميالدي ( لمؤل  مراكشي  -السادس الهجري 

البيان المغرب في تاريخ وحلي المغرب ، ط ، دار الثقافة )د.ت(. ابن عذاري: أبو  -5
  (العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي ) من كتاب القرن الثامن الهجري

/ 0ط: د/ محمد زينهم محمد عزب ،التنبية والرد على أهل األهواء والبدع ، تحقيق -6
أبو الحسن محمد بن أحمد الملطي: القاهرة. –م ، مكتبة مدبولي 0995هب 0905
 (.هب577)ت/

 ، د/ عز الدين عمر موسى ، الله العلي  ة والمغرب ، تحقيق: د/ عبدتاريخ أفريقي -7
لبنان. الرقيق: أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم )  –م ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت 0/0991ط

 م(.0102هب / 907ت/ بعد 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ، تحقيق: أحمد بكير  -8
عياض: أبو الفضل عياض بن موسى (.لبنان )د.ت –محمد ، ط ، دار مكتبة الحياة ، بيروت 

 م(.0099 –هب 399بن عياض )ت/ 

 –هب 0905/ 0المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ، تحقيق: إبراهيم شمو الدين ، ط -9
ن الرحمن بن علي ب ابن الجوزي: أبو الفرج عبد لبنان. –م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0995

 م(.0611هب/379محمد الجوزي )ت/

. )ابن حوقل: أبو القاسم م، دار صادر، بيروت0958/ 6، ط71-28صورة األرض  -11
 م(.977هب/527محمد بن حوقل النصييني )ت/ 

هب 0581الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ، تحقيق: صالح الدين المنجد ، ط/ -11
لله بن ا بكر عبد م ، مطبعة لجنة التألي  والترجمة والنشر ، القاهرة. الدوا داري: أبو0920 –

 م(.0550 –هب 750أيبك )ت/

حمد مرياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية ، تحقيق: بشير البكوش ،  -12
لبنان. المالكي:  –بيروت  –م ، دار الغرب اإلسالمي 0999 –هب 0909العروسي المطوي ، ط/ 

 م(.0170 –هب 929الله بن محمد )ت/ بعد  بكر عبد أبو

و ( نقال   96ج( ورقة )9005سيرة أبي الربيع ، مخطوط ، بدار الكتب المصرية رقم )  -13
لسالم ) ا لمغرب. الوسياني: أبو الربيع عبدعن سعد زغلول هامش مصادر تاريخ األباضية في ا

 م(0178هب /970ت/ 

القادر األرناؤوط ، ومحمود  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تحقيق: عبد -14
م ، دار ابن كثير دمشق ، بيروت ابن العماد: أبو الفالح 0988 –هب 0918األرناؤوط ، ط/ 

 م(. 0278 –هب 0189الحي بن أحمد الحنبلي )ت/  عبد

طبقات المشايخ بالمغرب ، تحقيق: إبراهيم طالي )د.ت(. الدرجيني: أبو العباس  -15
 م(.0676 –هب 271أحمد بن سعيد الدرجيني )ت/ 
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، القاهرة الخشني:  مدبوليم ، مكتبة 0995 –هب 0905/ 0طبقات علماء أفريقية ، ط -16
 م(.970/ ه520محمد بن حارث بن أسد )ت/،الله  أبو عبد

و العرب: أب طبقات علماء أفريقية ، ط ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت )د.ت( تطبقا -17
 م(. 993هب / 555محمد بن أحمد بن تميم )ت/ 

 –هب 0/0902الفصل في الملل واألهواء والنحل ، راجعه: أحمد شمو الدين ، ط -18
ن حزم لبنان. ابن حزم: أبو محمد علي بن محمد ب –م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0992

 م(.0120هب/932القرطبي )ت/

 –كش  الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ط/ دار إحياء التراث العربي ، بيروت   -19
  م(0239 –هب 0127الله )ت/  حاجي خليفة: مصطفى بن عبد لبنان )د.ت(.

لبنان. ابن  –م، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 0999–هب0909لسان العرب،ط/  -21
 م(.0501–هب 700منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت/

 )هب 818)ت/لبنان. ابن خلدون  –م ، دار صادر بيروت 0/6111المقدمة ، ط -21

معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان ، مع تعليقات: ابن ناجي: أبو الفضل بن عيسي  -22
م( ، تحقيق: محمد األحمدي ، أبو النور  محمد ماضور ، 0952 –هب 859التنوخي ، )ت/

الرحمن محمد األنصاري  ط ، مكتبة الخانجي ، بمصر )د.ت(. الدبا : أبو زيد عبد
 (.هب292)ت/

لبنان )د.ت(. الشهر ستاني: أبو الفتح  –الملل والنحل ، دار الكتب المعلمية ، بيروت  -23
 م0039 –هب 398الكريم بن أحمد األشعري )ت/  محمد بن عبد

م ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة. اليافعي: 0995 –هب 0905/ 6ة الجنان ، طمرآ -24
 م(. 0522 –هب 728الله بن أسعد بن علي بن سليمان )ت/  أبو محمد عبد
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 العزيز الجندي ، ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت معجم البلدان ، تحقيق: فريد عبد -25
  06هب /262الله الحموي )ت/  لبنان )د.ت(. ياقوت شهاب الدين أبو عبد –

هب 0901/ 6المنية واألمل في شرح الملل والنحل ، تحقيق: محمد جواد مشكور ، ط -26
لبنان. ابن المرتضى: المهدي لدين الله أحمد بن يحيى  –م ، دار الندى ، بيروت 0991 –

 م(. 69م(. 0952 –هب 891المرتضى )ت/ 

هب 0907/ 0وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، تقديم: محمد المرعشلي ، ط -27
ابن خلكان: شمو الدين أبو العباس أحمد بن  م ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان.0997/

 م(.0686هب /280محمد بن إبراهيم )ت/
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العدوي: إبراهيم القاهرة.  –م ، مكتبة األنجلو المصرية 0971/ 0بالد الجزائر ، ط -1
 أحمد.

الرحمن  لبنان )د.ت(. الجياللي: عبد –يخ الجزائر العام ، ط/ دار الثقافة بيروت تار     -2
 محمد.

 –م0598/ 0تاريخ أفريقيا الشمالية ، تعريب محمد مزالي ، والبشير بن سالمة ، ط -3
  م ، الدار التونسية. جوليان: شارل إندري.0978

 –م ، العصر الحديث ، بيروت 0996 –هب 0906/ 0تاريخ المغرب وحضارته ، ط -4
 لبنان. حسين مؤنو.

 المجدوبم ، الدار التونسية للنشر.0973 –هب 0593الصراع المذهبي بأفريقية ، ط/  -5
 العزيز. عبد

بني غازي،الجامعة مجلة كلية اآلداب والتربية،،بمن تاريخ المغر  ةفترة حاسم -6
 .0938األول  المجلدالليبية،

األثر المغربي واألندلو في المجتمع السكندري،مجلة كلية اآلداب  -7
 الحميد. م. د/ سعد زغلول عبد0973باإلسكندرية

م 0928الحضارة اإلسالمية في المغرب العربي ، ط/ ازدهارالقيروان عبر العصور أيام  -8
 ، الدار التونسية. الجنحاني: الحبيب. 

ضية في المغرب ، دراسة لكتاب السير ، ط ، مركز هامش على مصادر تاريخ األبا -9
 م. د/ سعد زغلول عبد0979الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية ، الجامعة التونسية 

 الحميد.


