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 رــــــهيىة الًحرو

 رئيسـًا  علي سامل مجعةد.  -

 عضـوًا  د. أنور عمر أبوشينة  -

 عضـوًا د. أمحد مرحييل حرويش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية  جامعة المرقب /تصدر عن  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال    
المعنية    ةالخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمياآلداب  

بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم  
 االنسانية. 

فقط،  راء أصحابياآتعبر عف كردت في ىذا العدد التي كالكتابات كافة اآلراء كاألفكار  -
  كال تعكس بالضركرة رام ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمة اية مسؤلية اتجاىيا.

 تُوّجه جميع المراسالد إلى العنوان اآلتي:

 العلوم االنسبنيخ  هيئخ تحرير مجلخ 

 داة الخمس جبمعخ المرقت مكتت المجلخ ثكليخ اآل

 ( 04004)ص.ة الخمس /ليجيب 

 (ىد. عل 44892180984000)هبتف 

 د. انور(  44892180042004أو ) -(د .احمذ 44892180080100 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    الجريذ االلكتروني:

 6journal.alkhomes@gmail.com على الفيس ثوك المجلخ صفحخ

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

سـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تت-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

ندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كال-
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 .المعرفة العممية كاإلنسانية

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
البيانات السالفة  تكتب -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات  ػػػػ
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ قدمت لمنشر في مجمة 

خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل، لغة المجمة ىي  ػػػػػػ 
 ػػػػبعد مكافقة ىيئة التحرير.

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا 

 النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة. محفكظا لممجمة كال يجكز

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، -
ميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير بعرضيا عمى ميحكّْ 

عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 
 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
ييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التق

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت  المقاؿ
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

عمى المحكـ، ككيفية األخذ  تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 شركط السالفة الذكر.مستكفية ال

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
يؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدق

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 اإللكتركني.

طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ  اذا تـ ارساؿ البحث عف- 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف  عنكاف البحث: يكتب العنكاف-
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 ة التي يعمؿ بيا. اك المؤسسة األكاديمي

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

و، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكات
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ  فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

لعرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في ا
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4حد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كا-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 األشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .ذلؾ صفحات الرسـك ك 

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5كف اليكامش األخرل سـ مف جية التجميد بينما تك 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
لشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في ا

األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 
 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر -
 كقائمة المراجع .كالمكحات 

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

يؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا كتككف أرقاـ التكث
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

تكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مك
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

ار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى . كيش40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ  الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني،
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
الصفحة،  "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   ﴾مزىريف بالخط العثماني﴿ 

 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  منشر.لاعضاء ىيئة التدريس 
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 العالقات الثقافية بين مدينة فاس وبعض أقاليم العالم اإلسالمي
 م1146-1056ه/448-541

 1إعداد: د. فتحية محمد الوداني
 المقدمة
ػػػا حضػػػارينا فػػػي العػػػالـ اإلسػػػبلمي، فكمػػػا كػػػاف  مػػػؤلت مدينػػػة فػػػاس       بعػػػد تأسيسػػػيا فراغن

تأسيس القيركاف ىك الخطكة األكلى في قيػاـ حضػارة إفريقيػة اإلسػبلمية، كػذلؾ كػاف تأسػيس 
مدينة فاس الخطكة الحاسمة في قياـ حضارة المغرب األقصى، حيػث أصػبحت فػاس مركػزنا 

تثبيػػت مكانتيػػا العمميػػة الثقافيػػة إلػػى جانػػب  رئيسػػينا لمثقافػػة العربيػػة اإلسػػبلمية، كعممػػت عمػػى
، فتناكبػػػت مػػػع عكاصػػػـ الشػػػرؽ اإلسػػػبلمي حمػػػؿ رايػػػة (2)مراكػػػز العمػػػـك اإلسػػػبلمية األخػػػرل

، فقصػدىا "النػاس مػف (3)الحضارة اإلسػبلمية، ككانػت فػاس مركػزنا لئلشػعاع الفكػرم الركحػي
افي، حتػى كصػفت مػف ، فساعدىا ذلؾ عمػى االزدىػار الثقػ(4)معظـ أقطار العالـ اإلسبلمي"

قبؿ الػبعض بمػا نصػو: "فمػيس بػالمغرب مدينػة أخػرل عرفػت مػف تػكالي اليجػرات مػا عرفتػو 
مدينػػػة فػػػاس، ىجػػػرات داخميػػػة مػػػف المػػػدف كالقبائػػػؿ كمػػػف الصػػػحراء كمػػػا كراءىػػػا، كىجػػػرات 

 .(5)خارجية مف األندلس كمف المغربيف األدنى كاألكسط كمف المشرؽ العربي كالعجمي"
ف "عػػػكاـ مدينػػػة فػػػاس أحسػػػف فكػػػرنا كأجػػػكد تصػػػكرنا مػػػف بعػػػض عممػػػاء بقيػػػة كيؤكػػػد الجحػػػكم أ

المغرب، بكجكد نبػراس عظػيـ يستضػيئكف بػو، كىػك معيػد القػركييف الػذم طمػا بحػر معارفػو 
فتدفؽ عمى منتدياتيا كدكرىا، فقمما تجد مجمعنا ال يكجد فيو عالـ يجتمعػكف عميػو كيقتبسػكف 

ابؽ ػ مػع مػا فيػو مػف مبالغػة ػ عػف أمػكر، أىميػا . يكشؼ قكؿ الجحػكم السػ(6)مف معمكماتو"
                                                 

(
 .قسم التاريخ كمية اْلداب جامعة مصراتة1
 .117ـ(، ص1989، )دار النيضة العربية، القاىرة، حسيف مؤنس: معالـ تاريخ المغرب كاألندلس( 2)
 .57ص ،(1978، 2محمد بف تاكيت كمحمد الصادؽ: األدب المغربي، )دار الثقافة، المغرب، ط(3)
 نصكر، )المطبعة الممكية، الرباط،، تحقيؽ: عبد الكىاب بنم3/الجزنائي: جنى زىر اآلس، ط( 4)

 .94ص ،ـ(2008ىػ/1429
 .743ص،2/ج ،ـ(1995ر الغرب اإلسبلمي، بيركت، تاريخية، )دامحمد حجي: جكالت ( 5)
التاريخ الفكرم كالثقافي لمقركييف، )مجمة دعكة الحؽ، مجمة تصدرىا كزارة األكقاؼ اإلسبلمية بالمممكة (6)

 .35ص ،ـ(2002، السنة 364المغربية، الرباط، العدد الخاص عف جامع القركييف، تحت رقـ 
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حػػرص أىػػالي فػػاس عمػػى العمػػـ، ككثػػرة عممػػائيـ الػػذيف يؤخػػذ عػػنيـ، كنشػػاط الحركػػة الفكريػػة 
فػػي المدينػػة، كىػػك مػػا أىميػػا إلقامػػة عبلقػػات ثقافيػػة مػػع غيرىػػا مػػف مػػدف العػػالـ اإلسػػبلمي، 

ت التػي كػاف ليػا دكر الذم نسعى مف خبلؿ ىذا المكضكع تسميط الضػكء عمػى تمػؾ العبلقػا
ميػػـ فػػي إثػػراء الحيػػاة الثقافيػػة فػػي مدينػػة فػػاس بشػػكؿ خػػاص، كالحضػػارة اإلسػػبلمية بشػػكؿ 

 عاـ.
 أواًل/ العوامل المؤثرة في العالقات الثقافية:

 موقف الحكام واألمراء من العمماء: -1
فػػأمير  ،(1)اتبػػع حكػػاـ المػػرابطيف ككالتيػػـ بعػػد تأسػػيس الدكلػػة سياسػػة تشػػجيع العمػػـ كالعممػػاء

المسمميف يكسؼ بف تاشفيف كاف "يقػدر الفقيػاء كالعممػاء كيجميػـ كيعظػـ مكػانتيـ، كيصػرؼ 
ػا ليػػـ(2)األمػكر إلػييـ، كيأخػػذ فييػا بػرأييـ، كيقضػػي عمػى نفسػػو بفتيػاىـ" ، كمػا كػػاف مكرمن

(3) .
كلـ يكف ىذا التكريـ مقتصرنا عمى عمماء المغرب األقصى كفقيائيـ، بؿ رحب بكػؿ العممػاء 

، حيػػػث رحػػػؿ إلػػػى حضػػػرتو عػػػدد كبيػػػر مػػػنيـ ليككنػػػكا فػػػي ظمػػػو (4)عممػػػاء األنػػػدلس كخاصػػػة
، كفػػػي عيػػػده ازداد نفػػػكذ (1)، حتػػػى أشػػػبيت حضػػػرتو حضػػػرة بنػػػي العبػػػاس(5)كتحػػػت رعايتػػػو

                                                 
، تحقيؽ: عبد الكىاب بنمنصكر، )المطبعة الممكية، الرباط، 2/قرطاس، طابف أبي زرع: ركض ال(1)

، تحقيؽ: عبد ا القاضي، )دار 2/؛ ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، ط173ـ(، ص1999ىػ/ 1420
؛ ابف الخطيب: االحاطة في أخبار 237-236ص ،8/ـ(، ج1995ىػ/1415الكتب العممية، بيركت، 

،  4/ـ(، مج2001ىػ/1421د عبد ا عناف،) مكتبة الخانجي، القاىرة، ، تحقيؽ: محم4/غرناطة، ط
، تحقيؽ: محمد عثماف، )دار الكتب 2/ػ السبلكم: االستقصا في أخبار المغرب األقصى، ط349ص

 .215ص،1/ـ(، ج2007ىػ/1432العممية، بيركت، 
.ليفي ، تحقيؽ3/في ذكر أخبار األندلس كالمغرب، ط البياف المغربابف عذارم: (2) : ج.س.ككالف كا 

 . 46ص،4/، ج(ـ1983بيركت،  حقكؽ الطبع كالنشر لدار الثقافة،  بركفنساؿ، )الدار العربية لمكتاب،
 . 173ابف أبي زرع: المصدر السابؽ، ص(3)
، ـ(1980الحضارة اإلسبلمية في المغرب كاألندلس، )مكتبة الخانجي، القاىرة ،حسف عمي حسف: ( 4)

 .       446-444ص
 .المرجع نفسو(5)
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، بػػؿ ال نبػػالغ إذا (2)الفقيػػاء كسػػمت مكػػانتيـ،  فػػإلييـ يعػػكد الفضػػؿ فػػي جػػكازه إلػػى األنػػدلس
 في تكطيد حكمو في األندلس. قمنا إنيـ يعدكف أحد الركائز األساسية

 كتػػػب أميػػػر المسػػػمميف يكسػػػؼ بػػػف تاشػػػفيف إلػػػى قاضػػػي الجماعػػػة أبػػػي عبػػػد ا بػػػف حمػػػديف

ـ(، قػػائبلن لػػو: "قػػد عيػػدنا إلػػى جماعػػة المػػرابطيف أف يسػػممكا لػػؾ فػػي كػػؿ 1114ىػػػ/508)ت
حػػػؽ تمضػػػيو كال يعترضػػػكا عميػػػؾ فػػػي قضػػػاء تقضػػػيو، كنحػػػف أكالن ككميػػػـ آخػػػره مػػػذ صػػػرت 

، كىػػذا يؤكػػد المكانػػة التػػي حظػػى (3)عكف منػػؾ غيػػر معترضػػيف فػػي حػػؽ عميػػؾ"قاضػػينا، سػػام
 بيا الفقياء في زمف ابف تاشفيف.

ـ( الػػذم عػػاش فتػػرة كبيػػرة 1142-1106ىػػػ/537-500أمػػا عمػػي بػػف يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف )
، فقػػػد اسػػػتيكتو الثقافػػػة األندلسػػػية، فنيػػػؿ (4)مػػف حياتػػػو باألنػػػدلس، كالينػػػا عمييػػػا مػػػف قبػػػؿ أبيػػػو

حيػػػػث: "كػػػػاف يعػػػػد فػػػػي الزىػػػػاد كالمتبتمػػػػيف أقػػػػرب منػػػػو إلػػػػى أف يعػػػػد فػػػػي الممػػػػكؾ ، (5)منيػػػػا
، فتعػػاظـ نفػػكذىـ فػػي عيػػده (7)، ككػػاف كأبيػػو محبنػػا لمعممػػاء كالفقيػػاء مقربنػػا ليػػـ(6)كالمتغمبػػيف"

                                                                                                                         
ـ(، 1963المراكشي: المعجب في تمخيص أخبار المغرب، تحقيؽ: محمد سعيد العرياف، )د.ف، القاىرة، (1)

 .144ص
حسف: فقياء المالكية في األندلس في عصر المرابطيف كأثرىـ في الحياة السياسية  محمدنجكل أبك بكر (2)

 . 63ـ( ص2003ىػ/1424اآلداب كمية الجزائر، )رسالة ماجستير، جامعة جنكب الكادم، 
ابف بساـ: الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ: سالـ مصطفى البدرم، )دار الكتب العممية، (3)

قاضي  .161، كالنص المقتبس مف الرسالة ص161-160ص ،2/ـ(، مج1998ىػ/1419بيركت، 
كأديبنا شاعرنا لغكينا أصكلينا ىك: محمد بف عمي بف عبد العزيز بف حمديف التغمبي كاف حافظنا الجماعة 

ـ(، ككاف مف أىؿ الجزالة كالصرامة، كىك مف بيت عمـ كنباىة 1096ىػ/490تكلى قضاء قرطبة سنة )
كتاب الصمة كمعو صمة الصمة، تحقيؽ: شريؼ أبك العبل العدكم،  انظر: ابف بشككاؿ: كفضؿ كجبللة .

 . 208ص،2/مج.ـ(2008)مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 
البيضاء،  رامامة، )دار الرشاد الحديثة، الدسييؿ زكار كعبد القادر ز مجيكؿ: الحمؿ المكشية، تحقيؽ: ( 4)

 . 84ـ(، ص1979
 .497حسف عمي حسف: المرجع السابؽ، ص(5)
 .150المراكشي: المصدر السابؽ، ص( 6)
ـ(، 1983اب، القاىرة، العامة لمكت المصرية النكيرم: نياية األرب، تحقيؽ: حسيف نصار، )الييئة(7)
شعيب األرنؤكط كحسيف األسد، مؤسسة  ، تحقيؽ:1/؛ الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ط273،ص24/ج
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حتى بمغكا مبمغنا عظيمنا لـ يبمغكا مثمو مف قبػؿ
. كبمػغ تكريمػو ليػـ، أنػو كػاف يخػرج بنفسػو (1)

، كلػـ يػزؿ (2)ـ( أحػد فقيػاء المالكيػة1145ىػػ/540زيارة ابف يػبلرزج )تلزيارتيـ، كخركجو ل
عمي بف يكسؼ مف أكؿ إمرتو يسػتدعي أعيػاف الكتػاب مػف جزيػرة األنػدلس كصػرؼ عنايتػو 
إلػػػى ذلػػػؾ حتػػػى اجتمػػػع لػػػو مػػػنيـ مػػػا لػػػـ يجتمػػػع لممػػػؾ، كقػػػد اسػػػتعمميـ كػػػكزراء ككتػػػاب فػػػي 

 .(3)عيده
ـ( الحكػـ عػف أبيػو، سػار عمػى 1144-1142ىػ/539-537كحيف كرث تاشفيف بف عمي )

، كسػػػمؾ طريػػػؽ نػػػامكس الشػػػريعة كمػػػاؿ إلػػػى طريقػػػة (4)سياسػػػة سػػػمفو تجػػػاه الفقيػػػاء كالعممػػػاء
 .(5)المستقيميف كقراءة كتب المريديف

لـ تقتصر عناية المرابطيف بالثقافة كالعممػاء عمػى أمػراء المسػمميف مػنيـ، بػؿ امتػدت لتشػمؿ 
، فقػػد أقبػػؿ األمػػراء كالنػػببلء عمػػى الثقافػػة كالعمػػـ يقمػػد كػػؿ أغمػػب األمػػراء مػػف البيػػت المرابطػػي

مػػنيـ أميػػر المسػػمميف فػػي تشػػجيعو لمعمػػـ كالعممػػاء، كاتخػػذكا الشػػعراء كاألدبػػاء جمسػػاء كقربػػكا 
، إلى جانب تحكيـ حممة الفقو في نكازليـ كقضػاياىـ ممػا (6)إلييـ الفقياء كالعمماء كالفبلسفة

اتيـ، كمتػيف ديػانتيـ التػي كانػت مبلكنػا لعػزىـ كمقامػا يدؿ عمى رسكخ إيمانيـ كصػحة معتقػد
 .(7)لسمطانيـ كممكيـ

                                                                                                                         

، تحقيؽ: 1/الحنبمي: شذرات الذىب، ط ؛ عبد الحي124ص20/ـ(, ج1996ىػ/1417الرسالو، )بيركت، 
 ،ـ(1986ىػ/1406ر ابف كثير، دمشؽ، عبد القادر األرنؤكط كمحمكد األرنؤكط، )دا

 .115،ص4/ج،2/مج
 .   150المراكشي: المصدر السابؽ، ص(1)
، تحقيؽ: أحمد تكفيؽ، )مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 3/التادلي: التشكؼ، ط(2)

 . 152ـ(،ص2010
 .   151المراكشي: المصدر السابؽ، ص(3)
 . 71أبك بكر محمد حسف: المرجع السابؽ، ص نجكل(4)
 .79، ص4/در السابؽ، جابف عذارم: المص(5)
 . 439صـ(،1956الفكر العربي، القاىرة،  حسف أحمد محمكد: قياـ دكلة المرابطيف، )دار( 6)
 . 105ص،6/جـ(،1985، ) دار القمـ، بيركت، 5/طابف خمدكف: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر، ( 7)
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كمما يدؿ عمى اىتمػاـ كالة المػرابطيف بػالعمـ كالثقافػة، أنيػـ كػانكا يرسػمكف فػي طمػب العممػاء 
ـ( جػاء مػف مدينػة فػاس 1163ىػػ/559إلى قصكرىـ، فيركل أف الفقيو عمػي بػف حػرزىـ )ت

صػػنياجة لمقػػراءة عميػػو كاألخػػذ عنػػو، فػػدخؿ عميػػو أبػػك  إلػػى مػػراكش فاسػػتدعاه بعػػض أمػػراء
الحسف كىك عمى سػريره فجمػس أبػك الحسػف تحتػو فقػاؿ لػو: أىكػذا كنػت تفعػؿ مػع مػف كنػت 
تتعمـ منو؟ قاؿ لو: نعـ. فقاؿ لو أبك الحسف: انزؿ إلى مكاني كأككف أنػا فػي مكانػؾ فأجابػو 

 .(1)فبلزمواألمير إلى ذلؾ، فنزؿ عف سريره كجمس عميو أبك الحسف، 
ينفى ما تقدـ عف دكر المرابطيف في نيضة الحيػاة الثقافيػة فػي فػاس مػا تػردد مػف ادعػاءات 

، مػػف أف الدكلػػة (3)، كتػػبعيـ فػػي ذلػػؾ بعػػض المستشػػرقيف(2)سػػاقيا مؤرخػػك الدكلػػة المكحديػػة
المرابطيػػة لػػـ تكػػف سػػكل دكلػػة عسػػكرية غمبػػت عمييػػا ركح التزمػػت التػػي دفعتيػػا إلػػى تجاىػػؿ 

، ربمػػػػا كػػػػاف كراء ىػػػػذه االدعػػػػاءات التعصػػػػب الػػػػديني كالمػػػػذىبي (4)ريػػػػة كاألدبيػػػػةالقػػػػيـ الفك
ػػا إلػػى غيػػاب الكتابػػة التاريخيػػة  كالسياسػػي مػػف المكحػػديف ضػػد المػػرابطيف، كلعمػػو يرجػػع أيضن

 .(5)الرسمية في الدكلة المرابطية
مػػػف المؤكػػػد أف دكلػػػة المػػػرابطيف لػػػـ تكػػػف بطبيعتيػػػا البدكيػػػة الصػػػحراكية تميػػػؿ إلػػػى األخػػػذ 
بأساليب التمدف، لذلؾ غمػب عمييػا نيػج الفقيػاء أكثػر مػف األدبػاء كالفبلسػفة. كمػع ذلػؾ فقػد 

                                                 
 . 169التادلي: المصدر السابؽ، ص(1)
ا في ذكر مثالب المرابطيف. كتاب أخبار الميدم انظر عمى سبيؿ المثاؿ: البيدؽ(2) ، حيث نجد بابنا خاصن

 .90، 86ـ(، ص1971بف تكمرت كابتداء دكلة المكحديف )دار المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 
كالشقندم في ، 154عبد الكاحد المراكشي: في كتابو المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ص ككذلؾ

ىاجـ فييا يكسؼ بف تاشفيف زعيـ المرابطيف، متيمنا إياه بالجيؿ. فضؿ األندلس، ك تي كتبيا في رسالتو ال
 قائبلن: الذم لكال تكسط ابف عباد لشعراء األندلس في مدحو ما أجركا لو ذكرنا، كال رفعكا لممكو قدرنا. 

، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، )دار الفكر، بيركت، 1/نفح الطيب، طانظر: المقرم: 
 .55 -27ص،4/ج،ـ(1998ىػ/1419

 Dozy (R): Histoire desالمسمميف في اسبانيا، اص بتاريخ انظر: مؤلفات دكزم كخاصة كتابو الخ(3)
des Musulmans d'Esagne, Three vols, leyde, 1932m.   . 

 . 441حسف أحمد محمكد: المرجع السابؽ، ص(4)
المغرب كاألندلس )مكتبة الخانجي: القاىرة،  محمد عبد ا عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف في( 5)

 .439-438ص ،ـ(1996
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بػػػدأت الحركػػػػة العمميػػػة كاألدبيػػػػة تزدىػػػر منػػػػذ عيػػػد األميػػػػر عمػػػي بػػػػف يكسػػػؼ بعػػػػد أف أخػػػػذ 
، حتػى إذا تمكػف المغػرب مػف نفسػو كامػتؤلت (1)المرابطكف بنصيب مف الحضارة ال بأس بػو

مقدرتو كعطائو، بػدأ يخػرج ألكاننػا أندلسػية مغربيػة تفػكؽ مػا عػرؼ مدارسو بالحياة، ككثؽ في 
مف األلكاف المشرقية في مختمؼ أنكاع المعارؼ، مف عمـك القػرآف كالحػديث، كالشػعر كالنثػر 

 كالفمسفة كالطب كغيرىا.
 ىجرة العمماء إلى فاس: -2

قصػػى مػػف نجػػح المرابطػػكف فػػي الكقػػكؼ أمػػاـ عػػرب بنػػي ىػػبلؿ ليحمػػكا المغػػرب األكسػػط كاأل
يعيثكا فسادنا كما فعمكا بإفريقيػة )المغػرب األدنػى( مػف قبػؿ، ممػا جعػؿ  شرىـ كمنعيـ مف أف

، كبػذلؾ صػاف (2)عمماء إفريقية يسعكف إلى اليجرة إلى ببلد المرابطيف اآلمنة كضمنيا فاس
المرابطػػكف تػػراث الحضػػارة العربيػػة اإلسػػبلمية كبسػػطكا ظػػؿ حمػػايتيـ عمػػى العممػػاء، لتػػزداد 

المغرب األقصى في كنفيـ تفكقنا كتألقنا، حتى قيؿ أف فػاس كمسػاجدىا كرثػت تقاليػد  مدارس
القيركاف كخمفتيا في مضمار الثقافة اإلسػبلمية: "فكػأف نكبػة القيػركاف قػد عممػت عمػى تفػكؽ 

 .(3)مدارس المغرب األقصى كبركزىا في ميداف الحضارة كتألؽ نجميا في عالـ الثقافة"
يػػركاف بعػػد تػػدمير عػػرب بنػػي ىػػبلؿ ليػػا الكثيػػر، مػػنيـ أبػػك الفضػػؿ دخػػؿ فػػاس مػػف عممػػاء الق

ـ( التػكزرم األصػؿ، المنسػكب إلػى 1119ىػػ/513يكسؼ بف محمػد بػف يكسػؼ النحػكم )ت
القيركاف، ككاف لو معرفة بعمـ الكبلـ عمى مػنيج الغزالػي فػي كتابػو إحيػاء عمػـك الػديف، كقػد 

 .(4)منعو مف ذلؾحاكؿ أف يعممو داخؿ مساجد فاس، غير أف قاضي فاس 

                                                 
ـ.(، 2009ىػ/1430إبراىيـ حركات: المغرب عبر التاريخ، )دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، (1)
 .   226ص،1/ج
ـ(، 2004عكاظ، الرباط،  تمنشكرا، )2/الحسف السائح: الحضارة المغربية "البداية كاالستمرار"، ط(2)
 .          63ص،2/ج
 .المرجع نفسو( 3)
؛ ابف األبار: التكممة لكتاب الصمة، تحقيؽ: عبد السبلـ 101-95التادلي: المصدر السابؽ، ص(4)

؛ ابف مريـ: البستاف في ذكر األكلياء  226ص،4/ـ(، ج1995ىػ/1415اليراس، )دار الفكر، لبناف، 
: جذكة االقتباس ؛ ابف القاضي 304-229ـ( ص1908ر، كالعمماء بتممساف )المطبعة الثعالبية، الجزائ

ـ(، 1973في ذكر مف حؿ مف األعبلـ بمدينة فاس، )دار المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 
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كمف عمماء القيركاف الكافديف عمى فاس إثر ىجمة بني ىبلؿ عمييا نػذكر، األديػب الشػاعر 
، (1)ـ(1099ىػػ/493أبا الطيب عبد المنعـ بف مػٌف ا بػف أبػي بحػر اليػكارم القيركانػي )ت

 .(2)ـ(،  صاحب كتاب اليداية1198ىػ/595كمحمد بف إبراىيـ الميدكم )ت
لسػػػابؽ عامػػػػؿ آخػػػر يتمثػػػؿ فػػػػي ىجػػػرة عممػػػاء األنػػػػدلس بعػػػد فتنػػػة عصػػػػر يػػػرتبط بالعامػػػؿ ا

الطكائػػؼ كمػػا شػػيدتو األنػػدلس مػػف فكضػػى كاضػػطرابات كعػػدـ اسػػتقرار، حيػػث عجػػت فػػاس 
 .(3)بكثير مف عمماء األندلس الذيف استقركا فييا أثناء ىذه الفتنة كبعدىا

ألنػػػػػدلس مػػػػػف كمػػػػف عممػػػػػاء األنػػػػػدلس الػػػػػذيف رحمػػػػكا عنيػػػػػا كدخمػػػػػكا فػػػػػاس بعػػػػد مػػػػػا شػػػػػيدتو ا
اضػػطرابات، عػػالـ الحػػديث يكسػػؼ بػػف عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عػػديس األنصػػارم 

، كالمغػكم إبػراىيـ ابػػف صػكاؼ الحجػػرم (4)ـ1111ىػػػ/505الشػاطبي، كقػد تػػكفى بفػاس سػنة 
مػاـ المغػة العربيػة محمػد بػف أحمػد بػف بػاؽ السرقسػطي (5)ـ(1112ىػػ/506الشاطبي )ت ، كا 

قيػو المحػدث محمػد بػف أحمػد ابػف إبػراىيـ بػف عيسػى بػف ىشػاـ ، كالف(6)ـ(1138ىػ/533)ت
، كالفقيػػػػػػػػو المحػػػػػػػػدث محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد البغػػػػػػػػدادم الخزرجػػػػػػػػي (7)ـ(1151ىػػػػػػػػػ/546)ت
ـ( مػػف أىػػؿ جيػػاف، كقػػد خػػرج منيػػا قبػػؿ كفاتػػو بسػػبعة أعػػكاـ أم فػػي سػػنة 1151ىػػ/546)ت

                                                                                                                         

؛ التنبكتي: نيؿ االبتياج في تطريز الديباج، تقديـ: عبد الحميد عبد ا اليرامة،  553-552ص،2/ج
 .351-349ـ(، ص2000ىػ/1421)منشكرات دار الكتاب، طرابمس، 

 .157ص،2/؛ ابف األبار: المصدر السابؽ، ج 34ص،1/ابف بشككاؿ: المصدر السابؽ، مج(1)
 .273ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 334-332التادلي: المصدر السابؽ، ص(2)
 .259ص) دار النيضة العربية ، بيركت، د.ت(، أحمد مختار العبادم: في تاريخ المغرب كاألندلس، (3)
 .491ـ(، ص2008القاىرة، ، )الييئة المصرية العامة لمكتاب، 2/الضبي: بغية الممتمس، ط(4)
 .88ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 122ص،1/ابف األبار: المصدر السابؽ، ج(5)
 السيكطي: بغية الكعاه في طبقات المغكييف كالنحاة، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ، )مطبعة عيسى البابي(6)

 .66ص،1/ـ(، ج1964الحمبي، 
المراكشي: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة، تحقيؽ: إحساف عباس، )دار الثقافة، بيركت، (7)

 .584-582السفر الخامس، القسـ األكؿ، ص ،ـ(1965
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راء الحيػاة ، كىػؤالء كغيػرىـ كػاف ليػـ دكر بػارز فػي إثػ(1)ـ، كاسػتقر فػي فػاس1145ىػ/539
 الثقافية بفاس عمى نحك ما سنرل.

يتصؿ بالعامميف السػابقيف مػف العكامػؿ التػي سػاعدت عمػى ازدىػار الحيػاة الثقافيػة فػي فػاس 
زمػػػػف المػػػػرابطيف، تػػػػدفؽ المػػػػرابطيف أنفسػػػػيـ إلػػػػى األنػػػػدلس حػػػػيف ىبػػػػكا لنجػػػػدتيا مػػػػف ممػػػػكؾ 

فبػػػدأ المرابطػػػكف  النصػػػارل، إذ نػػػتج عػػػف ذلػػػؾ اخػػػتبلط حضػػػارة أقػػػؿ رقينػػػا بحضػػػارة مزدىػػػرة،
أصحاب الحضارة األقؿ رقينا في نقؿ مظػاىر حضػارة األنػدلس المزدىػرة، ممػا كػاف لػو بػالغ 

 .(2)األثر في تاريخ الحضارة المغربية بشكؿ عاـ، كالحياة الثقافية في فاس بشكؿ خاص
ــا/ العالقــات الثقافيــة بــين فــاس واألنــدلس: تضػػافرت عػػدة عكامػػؿ سػػاعدت عمػػى ربػػط  ثانًي

فػي العصػر المرابطػي أكليػا:  فاسبما في ذلؾ مدينة  المغربك األندلس الثقافية بيفالحياة 
اليجرات العربية التي لعبت دكرنا كبيرنا في نقؿ الثقافػة اإلسػبلمية، ثانييػا: الػرحبلت العمميػة، 
كقػػد تحػػدث ابػػف خمػػدكف عػػف الرحمػػة حػػديثنا بميغنػػا كبػػيف فكائػػدىا، كيػػرل أف فػػي الرحمػػة لطمػػب 

المشػػػيخة "مزيػػػػد كمػػػاؿ فػػػي التعمػػػيـ ... كالسػػػػبب فػػػي ذلػػػؾ أف البشػػػر يأخػػػػذكف  العمػػػـ كلقػػػاء
لقػػاء، كتػػارة  ػػا كا  ػػا كتعميمن معػػارفيـ كأخبلقيػػـ كمػػا يتحمػػكف بػػو مػػف المػػذاىب كالفضػػائؿ تػػارة عممن
محاكػػاة كتمقيننػػػا بالمباشػػػرة، كحصػػػكؿ الممكػػػات عػػف المباشػػػرة كالتمقػػػيف أشػػػد اسػػػتحكامنا كأقػػػكل 

ا، كعمػػى قػػدر كثػػرة ال شػػيكخ يكػػكف حصػػكؿ الممكػػات كرسػػكخيا، فالرحمػػة البػػد منيػػا فػػي رسػػكخن
، ثالثيػا: مكقػع مدينػة (3)طمب العمـ الكتساب الفكائد كالكماؿ بمقاء المشػايخ كمباشػرة الرجػاؿ"

 حػػكاجز أيػػة العػػدكتيف أىػػؿ أمػػاـ يكػػف فمػػـمدينػػة فػػاس المتكسػػط بػػيف مػػدف المغػػرب األقصػػى، 

                                                 
 .263ص،1/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج( 1)
 ؛ ابف 66-63مؿ المكشية، ص؛ مجيكؿ: الح 47-46ص،4/ابف عذارل: المصدر السابؽ، ج( 2)

؛ عبد العزيز بنعبد ا: مظاىر الحضارة المغربية )الدار 343ص ،1/القاضي: المصدر السابؽ، ج
؛ خميؿ إبراىيـ السامرائي: عبلقات المرابطيف بالممالؾ اإلسبانية  2ص،1/ؽ ،ـ(1958،  ، د.فالبيضاء

؛ حسف أحمد  351ص ،ـ(1985، بغدادإلعبلـ، ت كزارة الثقافة كاباألندلس كبالدكؿ اإلسبلمية )منشكرا
 . 245ص،1/، ج...؛ إبراىيـ حركات: المغرب عبر التاريخ 428محمكد: المرجع السابؽ، ص

 ، تحقيؽ: عمي عبد الكاحد كافي، )نيضة مصر، القاىرة،5/مقدمة ابف خمدكف، طابف خمدكف، ( 3)
 .1120ص،3/(، جـ2010
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 الشػقة ضػيؽ سػاعد كقػد العكػس، أك نػدلساأل إلى المغرب مف جماعات أك فرادل تدفقيـ تمنع
 فتػػرة نجػػد أف العسػػير مػػف إنػػو بػػؿ ،(1)األنػػدلس إلػػى البربػػر مػػف كثيػػر عبػػكر عمػػى العػػدكتيف بػػيف

تكافػػد المغاربػػة عمػػى  عمػػى سػػاعد كىػػذا .(2)بػػاألخرل العػػدكتيف مػػف أم فييػػا تتصػػؿ ال تاريخيػػة
ريػػب أف ىػػذه الصػػبلت  األنػػدلس دارسػػيف كمعممػػيف كأدبػػاء كتجػػارنا كمػػكظفيف كغيػػر ذلػػؾ، كال

 .(3)بدأت مف كقت مبكر
 الفرديػة اليجػرات أبػكاب فػتح سياسػية كحػدة فػي المػرابطيف عيػد فػي كاألنػدلس المغرب ضـ إف

 يرحبػػكف كػانكا المػرابطيف مػف األمػر كالة أف خاصػة الجميػع، أمػاـ مصػراعييا عمػى كالجماعيػة
 كالقضػػػاة كالكتػػػاب الػػػكزراء يـمػػػن كيتخػػػذكف اليبػػػات عمػػػييـ كيغػػػدقكف كأدبائيػػػا األنػػػدلس بعممػػػاء
 كالتجػػػار المػػػزارعيف المرابطػػػكف اسػػػتقبؿ ككػػػذلؾ ،(4)األخػػػرل الدكلػػػة مناصػػػب مػػػف ذلػػػؾ كغيػػػر

 حركػػة تػػدريجينا عنيػػا تمخضػػت جديػػدة، اقتصػػادية أفكػػارنا نشػػركا أف لبثػػكا مػػا الػػذيف األندلسػػييف
 ألىميػا كػفي لػـ جديػد حضارم بطابع فاس في المغربية الحياة مظاىر مختمؼ طبعت تطكرية
 إلػػى األندلسػػييف مػػف الكثيػػر ىجػػرة ذلػػؾ إلػػى يضػػاؼ ،(5)كاقتصػػادياتيـ مجتمعػػاتيـ فػػي بػػو عيػػد
 لينعمػػػكا النصػػػارل، ضػػػد األندلسػػػية السػػػاحة شػػػيدتيا التػػػي المعػػػارؾ مػػػف فػػػرارنا المغربيػػػة المػػػدف

 .(6)كالطمأنينة باالستقرار

                                                 
 كراجع: .كمابعدىا 241، ص(ـ1866مطبعة بريؿ، ليدف، )اآلفاؽ، اإلدريسي نزىة المشتاؽ في اختراؽ (1)

Edmond (B) :Berberes et Arabes ( Paris , 1942m) p222.                             
(2 ) Edmond (B) , Nevill : A Survey , P20 .                   

ـ، ) دار الرشاد الحديثة ، 15ىػ/9حتى القرف  إبراىيـ حركات : مدخؿ إلى تاريخ العمـك بالمغرب المسمـ(3)
 . 95( صـ2000، الدار البيضاء

دكتكراه، جامعة أطركحة  م عمى المغرب، )محمد عادؿ عبد العزيز إبراىيـ: أثر األندلس الحضار (4)
 .12ـ(، ص1986بحكث كالدراسات األفريقية، القاىرة، معيد ال

 . 22ص،2ؽ/ المرجع السابؽ،: عبد العزيز بنعبد ا( 5)
 . 446-445: المرجع السابؽ، صحسف عمي حسف( 6)
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 عرفتيػا التػي كالصػناعات فالفنػك  أنػكاع مػف كثيػر فػي مبكػرنا فػاس عمػى األندلسػي التأثير ظير
 فػي باألنػدلس، البناء عماؿ بيا تميز التي الفائقة الميارة المرابطيف أمراء شاىد فقد ،(1)المدينة
 بخبػػراء لبلسػػتعانة بيػػـ حػػدل ممػػا كغيرىػػا، كحمامػػات كمسػػاجد قصػػكر مػػف المنشػػآت مختمػػؼ
 كبنػائيف صػناع مػف ةجممػ قرطبػة مف فاستقدمكا ،(2)التعمير حركة في ليسيمكا باألندلس البناء
 شػيد كمػا كسقايات، كحمامات كفنادؽ مساجد مف ،(3)العمرانية المشركعات مف العديد إلنجاز
 ببنػائيف فييػا اسػتعاف العػدكتيف، بيف لممجاز قناطر فاس في تاشفيف بف يكسؼ المسمميف أمير

 كبػػػاب الرصػػػيؼ، كادم عمػػػى برقكقػػػة كأبػػػي طكبػػػة، أبػػػي قنػػػاطر كىػػػي أندلسػػػييف، كميندسػػػيف
 العػػػدكتيف عمػػػى أدار ثػػػـ ،(4)الرميمػػػة قنطػػػرة كالسادسػػػة الكاقػػػاديف ككيػػػؼ كالصػػػباغيف، السمسػػػمة
 سػػػكر بنػػػاء فػػػي األنػػػدلس مػػػف بميندسػػػيف تاشػػػفيف بػػػف عمػػػي األميػػػر اسػػػتعاف كمػػػا كاحػػػدنا، سػػػكرنا

 يحكمػكف المػؤرخيف بعػض جعػؿ ذلػؾ ككػؿ ،(5)يصػميتف كبػاب الجيسػة بػاب بػيف التي القكارجة

                                                 
: الدكر الحضارم لمدينة فاس، )مجمة دعكة الحؽ، تصدرىا كزارة عمـك األكقاؼ عبد العمي الكزاني( 1)

 ،ـ(1973ق/ 1393كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، الرباط، العدد الثاني، السنة السادسة عشر، 
 .166ص

؛ حسف عمي حسف: المرجع السابؽ،  221ص،1/، ج... حركات: المغرب عبر التاريخ إبراىيـ( 2)
 .377ص

ـ(، 1981السيد عبد العزيز سالـ: تاريخ المغرب الكبير، )دار النيضة العربية ، بيركت، (3)
 .221ص،1/، ج... ؛ ابراىيـ حركات: المغرب عبر التاريخ 759-758ص،2/ج
 9732اس )مخطكط بالييئة المصرية العامة لمكتاب تحت رقـ مجيكؿ: رسالة في ذكر مف أسس ف(4)

؛ ابف  55-54قاـ بنسخ ىذا المخطكط عبد السبلـ الغرابمي الجيبلني، كرقة  (.10988ميكركفيمـ 
تمؾ الزيادات التي تمت في جامع القركييف، كاف مف أشير  .50-49ص،1/القاضي: المصدر السابؽ، ج

انظر: مانكيؿ جكميت  في مسجد قرطبة كغيره مف مساجد األندلس. كالتي تحاكي في محاريبيا ما كجد
 ،مكرينك: الفف اإلسبلمي في إسبانيا )ترجمة: لطفي عبد البديع كمحمكد عبد العزيز، د.ـ، د.ت(

 .337ص
 .50ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 42الجزنائي: المصدر السابؽ، ص( 5)
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 .(1)كسػاؽ قػدـ عمػى األنػدلس كبػيف بينيػا العبلقػات قياـ شيدت التي مؾت فاس عيكد أركع بأف
 العناصػر مػف الكثيػر كفػدت حػيف مبكػر زمػف إلى يرجع فاس عمى األندلسي التأثير أف كالكاقع

 كمػػػف األندلسػػػييف، باسػػػـ عػػػدكتييا إحػػػدل سػػػميت حتػػػى إلييػػػا كذكرناػػػػ سػػػبؽ كمػػػا ػػػػ األندلسػػػية
 الطبيعػي فمػف بيػا، األندلسػييف سػكنى لمجػرد االسػـ ؾذلػ العػدكة تمؾ تتخذ أف بمكاف الصعكبة

 كفنية. كعمرانية كحرفية زراعية المختمفة الحضارية خبراتيـ معيـ حممكا األندلسيكف يككف أف
 التػػي الزيػػادات معظػػـ أف المرابطػػي، الفػػف عػػف حديثػػو لػػدل طيػػراس، الفرنسػػي المػػؤرخ أكػػد كقػػد
 المقتػبس األندلسػي الفػف ركائػع تمثػؿ كييفالقػر  جػامع في أركقة مف المرابطي العصر في تمت
 الحػػادم اليجػػرم/ الخػامس القػػرف فػي عميػػو ينطػكم كػػاف بمػػا األندلسػي الفػػف مػف األصػػؿ طبػؽ
 .(2)زخرفة كركعة كرشاقة رقة مف الميبلدم عش
 حيػث الميبلدم، اليجرم/العاشر الرابع القرف مطمع مع فاس في األندلسي التأثير نطاؽ اتسع
ا بةالمغار  تكافد بدأ  الناصػر، الػرحمف عبػد قبػؿ مػف كبيػرة عنايػة شػيدت التػي قرطبػة إلى عمكمن
 الدارسػػػيف عمػػػى كاالمتيػػػازات الجرايػػػات كأغػػػدقت العػػػامرييف مػػػػف كأخػػػػيرنا الحكػػػـ نجمػػػو مػػػف ثػػػـ

 المغاربػػة، أف السػػيما ،(3)إلييػػا لمرحمػػة المغاربػػة كاألسػػاتذة العمػػـ طػػبلب شػػجع ممػػا كالمدرسػػيف
 يقرأىػا أف فبلبػد  إليػو، كالجمػكس مباشػرة الشػيخ عػف األخػذ بضػركرة آمنػكا فاس، أىؿ كضمنيـ

 .(4)عممو في كحجة العممية مادتو في ثقة الطالب يعتبر حتى منو يسمعيا أك عميو
 العمػـ دكر مػف لينيمػكا األنػدلس عمػى كفػدكا الػذيف فػاس أىػؿ عػف الحػديث في المصادر تسيب
 كالتبعيػػػة أكالن  الجػػػكار بحكػػػـ األقصػػػى ربالمغػػػ أىػػػؿ ،السػػػيما(5)المرابطػػػي العصػػػر خػػػبلؿ فييػػػا

                                                 
 337؛ حسف عمي حسف: المرجع السابؽ، ص 221ص1، ج... يخإبراىيـ حركات: المغرب عبر التار (1)

 .166، المرجع السابؽ؛ عبد العمي الكزاني : 
(2 ) Terrasse, La reviviscence de L`Acanthe dans l`art hispano-mauresque, 

sous les ALmoravides, al-Andalus vol.XXVI, fasc 2, 1961m, p430. 
 . 95، ص...لى تاريخ المغرب إبراىيـ حركات : مدخؿ إ( 3)
، (ـ1953، ة، )تطكاف، دار الطباعة المغربيةمحمد عبد الرحيـ غنيمة: تاريخ الجامعات اإلسبلمي( 4)

 .212ص
 . 14-13، صالمرجع السابؽ محمد عادؿ عبد العزيز إبراىيـ :( 5)
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 كجػدتيا التػي الثقافػة إلػى المرابطيػة الدكلػة حاجػة عػف ناىيػؾ ثانينػا، المغربيػة لمسػمطة السياسية
 الكثيػر أف حتػى ،(1)بنفكذىػا تشػمميا التػي األخػرل الجيات مف غيرىا في تجد كلـ األندلس في
 بيػػنيـ كمػػف باألنػػدلس، العمػػـ مراكػػز فػػي عمػػكميـ تمقػػكا ممػػف كػػانكا كعممػػاءه المغػػرب قضػػاة مػػف
 عيػػػد فػػػي األنػػػدلس إلػػػى كصػػػؿ الػػػذم ياسػػػيف، بػػػف ا عبػػػد حػػػركتيـ كمنشػػػئ المػػػرابطيف فقيػػػو

 .(2)المغرب إلى بعدىا عاد ثـ سنكات، سبع قرابة  ىناؾ كمكث الطكائؼ دكيبلت
تكشؼ لنا كتب الطبقات عف عدد كبيػر مػف أسػماء عممػاء فػاس الػذيف كفػدكا عمػى األنػدلس 

يجمسػػكا إلػػى فقيائػػو كعممائػػو كأدبائػػو كشػػعرائو ليعػػكدكا إلػػى ببلدىػػـ بػػذخيرة عمميػػة يسػػتفيدكف ل
، كمػػػػنيـ أبػػػػك إسػػػػحؽ إبػػػػراىيـ بػػػػف خمػػػػؼ بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف الكليػػػػد السػػػػممي (3)كيفيػػػػدكف بيػػػػا

ـ( الذم دخؿ األندلس كسػمع مػف عػدد مػف المشػايخ مػنيـ أبػك محمػد بػف 1142ىػ/537)ت
بمرسػية سػمع  (1) ـ(1120ىػػ/514عمػي الصػدفي )ت ، كأبػك(4) ـ(1069ىػ/462عتاب )ت

 .(2)منو كتاب "المكطأ" كأجاز لو

                                                 
 . 95، ص... إبراىيـ حركات : مدخؿ إلى تاريخ( 1)
 . 20صمجيكؿ : الحمؿ المكشية، ( 2)
جميع، ابف دحية: المطرب مف أشعار أىؿ المغرب، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم كآخركف، )دار العمـ لم(3)

 ،؛ ابف اآلبار: المعجـ في أصحاب القاضي اإلماـ أبي عمي الصدفي41ـ(، ص1955ىػ/1374بيركت، 
قضاة األندلس  ؛ النباىي: تاريخ 62ـ(، ص2008، )الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 2/ط

"المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء كالفتيا"، تحقيؽ: لجنة إحياء التراث العربي، )منشكرات دار اآلفاؽ 
؛ بيكتات فاس الكبرا، )دار المنصكر لمطباعة كالركاقة، 102ص ،ـ(1983ىػ/1403الجديدة، بيركت، 

؛ حسف  537، 501ص،2/ج، 84ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 10ـ(، ص1972الرباط، 
 . 430-429محمكد : المرجع السابؽ، ص

ـ( قرطبي شيخ المفتيف بيا، كاف مف جمة الفقياء كأحد 1069ىػ/462أبك عبد ا محمد بف عتاب )ت(4)
العمماء األثبات كممف عيًنى بسماع الحديث، كتقدـ في معرفة األحكاـ، حصيؼ العقؿ عمى منياج السمؼ 

نكر، ، تحقيؽ: محمد األحمدم أبك ال2/باج المذىب في معرفة أعياف المذىب، طانظر: الدي المتقدـ.
 .190-189ص،2/، ج(ـ2005ىػ/1426)مكتبة دار التراث، القاىرة، 
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كممػػػػػف جػػػػػاز إلػػػػػػى األنػػػػػدلس مػػػػػف الفاسػػػػػػييف عيسػػػػػى بػػػػػف يكسػػػػػػؼ بػػػػػف الممجػػػػػـك الزىرانػػػػػػي 
، كأبػا بكػر (3)ـ( كقػد دخػؿ األنػدلس فمقػى بقرطبػة أبػا عبػد ا بػف الطػبلع1148ىػ/543)ت

، ثـ دخػؿ األنػدلس لممػرة الثانيػة فمقػى بإشػبيمية حاـز بف محمد كأبا محمد بف عتاب، كغيرىـ
 .(4)أبا عبد ا بف شريف ككتب إليو أبك عبد ا الخكالني كأبك عمي ابف سكرة كغيرىما

ـ( األنػدلس طالبنػػا لمعمػػـ فمقػػى 1149ىػػػ/544كدخػؿ يحيػػى بػػف محمػد بػػف يكسػػؼ األزدم )ت
الغػافميف" فػي الرقػائؽ البػف ، كركل عنػو كتػاب "تنبيػو (5)بالمرية محمد بف مكسى بف كضػاح

السػػمرقندم، كلقػػى عبػػد الغفػػكر بػػف أبػػي محمػػد النفػػزم كركل عنػػو تأليفػػو المسػػمى بػػػ"الشاىد" 
، أمػػػا منصػػػكر بػػػف مسػػػمـ بػػػف عبػػػدكف (6)فػػػي الرقػػػائؽ، ككػػػاف عاكفنػػػا عمػػػى الطريػػػؽ الكعظيػػػة

ـ( حيث دخؿ األندلس كسمع مػف أبػي عمػي الصػدفي فػي سػنة 1156ىػ/554الزرىكني )ت
 .(7)ـ، "صحيح مسمـ" كقرأ عميو "جامع الترمذم"1117ىػ/511

كفتحت فاس أبكابيا لعمماء األنػدلس الػذيف فػركا مػف المعػارؾ التػي شػيدتيا األنػدلس لينعمػكا 
، كمف ىػؤالء العممػاء، محمػد بػف أحمػد (8)باالستقرار كالطمأنينة بعد إزدياد الزحؼ النصراني

                                                                                                                         
 ىك: أبك عمي حسيف بف محمد بف فيرة بف حيكف بف سكرة الصدفي، قاضي محدث كثير الركاية.( 1)

ـ(، 1980، )دار العمـ لممبلييف، بيركت، 5انظر: الزركمي: خير الديف الزركمي: األعبلـ، ط
 .255ص،2/ج
 .84ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 62ابف اآلبار: المعجـ، ص( 2)
ـ( مفتي األندلس كمحدثيا 1104ىػ/497محمد بف الفرج القرطبي المالكي المعركؼ بابف الطبلع )ت( 3)

 .328ص ،6/انظر: الزركمي: المرجع السابؽ، ج في عصره.
 .501ص،2/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 10ابف األحمر: المصدر السابؽ، ص( 4)
ـ(، نزيؿ المرية، فقيو محدث تكفى سنة 899ىػ/286محمد بف مكسى بف كضاح بف يزيع )ت( 5)

 .78-77ص،1/انظر: الضبي: المصدر السابؽ، ج ـ(.1142ىػ/537
 .537ص،2/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج(6)
 .203، ص... بار: المعجـابف اآل(7)
؛ المراكشي: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة،  21-20ص،2/، ج... ابف اآلبار: التكممة(8)

؛ ابف  582ـ(، ص1965كالسفر الخامس، القسـ األكؿ،  تحقيؽ: إحساف عباس، )دار الثقافة، بيركت،
 .263ص،1/القاضي: المصدر السابؽ، ج
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ككػػاف فقيينػػا حافظنػػا عارفنػػا بأصػػكؿ  ـ(1151ىػػػ/546بػػف إبػػراىيـ بػػف عيسػػى بػػف ىشػػاـ )ت
الفقو، صنؼ في مسائؿ الخػبلؼ "تعميقػو" المشػيكر فػي سػبعة أسػفار، كقػد نػزؿ بفػاس كقعػد 
بغرب جامع القركييف يدرس الفقػو، ثػـ رحػؿ إلػى بمػده جيػاف، فجمػس بمسػجده المنسػكب إليػو 

رس الفقػو ـ، كأقػاـ بيػا يػد1149ىػ/544لمكعظ كالقصص مدة، ثـ عاد إلى مدينة فاس عاـ 
 .(1)كأصكلو كمسائؿ الخبلؼ إلى أف تكفى بيا

كمػػف عممػػاء األنػػدلس الػػذيف دخمػػكا فػػاس أبػػك بكػػر مػػػحمد بػػف محمػػد بػػف عبػػد ا ابػػف معػػاذ 
، كاف مقرئنا كأديبنا كشاعرنا، رحؿ إلى قمعػة حمػاد فقػرأ بيػا، (3)المعركؼ بػ)الفمنقي( (2)المخمي

ػػا فػػي القػػراء(4)بيػػا، ثػػـ اسػػتكطف فػػاس ات مشػػاركنا فػػي عمػػـ العربيػػة كاألدب مػػع ، كصػػار إمامن
، كقػػد تصػػدر لئلقػػراء فػػي مسػػجد الحػػكراء إلػػى أف تػػكفى سػػنة (5)براعػػة الخػػط كجػػكدة الضػػبط

 ، كنػػػػزؿ القاضػػػػي السرقسػػػػطي محمػػػػد ابػػػػف حكػػػػـ بػػػػف بػػػػاؽ الجػػػػػذامي(6) ـ(1138ىػػػػػ/553)
مػد ، كسػكف أح(7)ـ( مديػنة فاس ككلى أحكاميػا كأفػػتى بيػا كدرس العػػربية1138ىػ/533)ت

ـ( غرناطػػة مػػدة كبجايػػة 1125ىػػػ/519بػػف عبػػد الصػػمد بػػف عبيػػدة القرطبػػي المكلػػكد سػػنة )
أخػرل ثػػـ اسػػتكطف مدينػة فػػاس كالتػػـز إسػػماع الحػديث عمػػى معانيػػو، حتػى صػػار مػػف أعػػبلـ 

، كقيؿ إنو قدـ فاس كالتػـز إسػماع الحػديث كالػتكمـ عمػى معانيػو إلػى أف (8)الدراسة بالقركييف

                                                 
انظر: المراكشي: الذيؿ كالتكممة، السفر الخامس القسـ األكؿ،  رار اإليماف"."أس كمف مصنفاتو كتاب(1)

 . 584، 582ص
 .21-20ص،2/، ج...ابف األبار: التكممة ( 2)
 .263ص،1/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج( 3)
 .المصدر نفسو( 4)
 .21-20ص،2/، ج... ابف األبار: التكممة( 5)
 .21-20ص،2/، ج...ابف األبار: التكممة  ؛ 263ص،1/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج( 6)
 . 256-255ص،1/، جابف القاضي: المصدر السابؽ(7)
لو تصانيؼ ككتابو "آفاؽ الشمكس" ك"نفس الصباح في غريب القرآف كناسخو  كمنسكخو" ك"حسف (8)

ضي: المصدر انظر: ابف القا المرتفؽ في بياف ماعميو المتفؽ فيما بعد الفجر كقبؿ الشفؽ" كغيرىا.
 141ص،1/السابؽ، ج
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-468، كلمػػػػػػا دخػػػػػػؿ أبػػػػػك بكػػػػػػر ابػػػػػػف العربػػػػػػي اإلشػػػػػػبيمي (1) ـ1186ىػػػػػػػ/582تػػػػػكفى سػػػػػػنة
ـ مدينة فاس أخذ عنػو بيػا جماعػة، كىػك الػذم لػو "تػآليؼ ال تجيػؿ 1148-1075ىػ/543
 .(2)فضبلن"

، حيػث كػانكا (3)حمؿ الكافدكف األندلسيكف معيـ عمميـ كأدبيػـ كفنػكنيـ كصػناعاتيـ كحػرفيـ
اىمة فعالػة فػي نيضػة حضػارة فػاس سػيمكا مسػأمف أنشط عناصػر السػكاف بعػد اسػتقرارىـ ف

 .(4)كتعزيز جانبيا كرفدىا بكثير مف ألكاف الحضارة المادية كالمعنكية
 ثالثًا/ العالقات بين فاس وبالد المشرق:

حػرص عممػػاء فػػاس عمػى تكثيػػؽ عبلقػػاتيـ الثقافيػة مػػع إخػػكانيـ بالمشػرؽ فكػػاف مكسػػـ الحػػج 
كمػػػػا أف الغػػػػرب  .(5)د لذاتػػػػوفرصػػػػة لبللتقػػػػاء كطمػػػػب العمػػػػـ كلػػػػيس بعػػػػده ىػػػػدؼ آخػػػػر يقصػػػػ

اإلسػػبلمي كػػاف مضػػطربنا قبيػػؿ قيػػاـ الدكلػػة المرابطيػػة اضػػطرابنا شػػديدنا ممػػا أثػػر سػػمبنا عمػػى 
الحيػػػاة العمميػػػة، نتيجػػػة لمضػػػغط النصػػػراني األسػػػباني المػػػنظـ عمػػػى المراكػػػز اإلسػػػبلمية فػػػي 

، ككػػذلؾ (6)األنػػدلس، كحالػػة االنقسػػامات كاالضػػطرابات التػػي ارتبطػػت بقيػػاـ ممػػكؾ الطكائػػؼ
تعػػػػرض القيػػػػركاف ليجمػػػػات العػػػػرب اليبلليػػػػة التػػػػي أكقػػػػؼ مػػػػدىا المرابطػػػػكف عنػػػػد المغػػػػرب 

، كيؤكػػد ذلػػؾ ابػػف خمػػدكف بقكلػػو "أف سػػند تعمػػيـ العمػػـ قػػد كػػاف ينقطػػع عػػف أىػػؿ (7)األكسػػط
                                                 

ركل عف أبي بكر ابف العربي كأبي جعفر بف عبد الرحمف البطركجي، كأبي عبد ا جعفر، كأبي (1)
 . 198-197ص،1/انظر: ابف فرحكف : المصدر السابؽ، ج مسعكد بف أبي الخصاؿ، كغيرىـ.

بف محمد(: شجرة النكر مخمكؼ )محمد  ؛ ابف 261-260ص،1/ابف القاضي : المصدر السابؽ ، ج(2)
كما  136، صـ(1931ىػ/1350الزكية في طبقات المالكية )دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د.ـ ،

 بعدىا.
 . 166، صمرجع السابؽلكازني: العبد العمي ا(3)
 .المرجع نفسو(4)
تحت مكرمة ندكة مكة ال ضمفي المغرب اإلسبلمي ) بحث : فضؿ الحج عمى العمـ فكيكرافبنعيسى ب(5)

 .242ص ،ـ(2005ىػ/1426، سنة )عنكاف: فضؿ الحج عمى العمـ
إبراىيـ بف محمد الحمد المزيني: رحبلت المغاربة إلى المشرؽ اإلسبلمي )ضمف ندكة اتحاد المؤرخيف (6)

 .339-338ص ،ـ(1997ىػـ1418العرب بعنكاف: ببلد المغرب كعبلقتيا بالمشرؽ، 
 .424ابؽ، صحسف أحمد محمكد: المرجع الس( 7)
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المغػػػرب بػػػاختبلؿ عمرانػػػو كتنػػػاقص الػػػدكؿ فيػػػو كمػػػا يحػػػدث عػػػف ذلػػػؾ مػػػف نقػػػص الصػػػنائع 
كقرطبػػػػػة كانتػػػػػا حاضػػػػػرتي المغػػػػػرب كاألنػػػػػدلس، كاسػػػػػتبحر كذلػػػػػؾ أف القيػػػػػركاف  كفقػػػػػدانيا...

عمرانيػػػا، ككػػػاف فييمػػػا لمعمػػػـك كالصػػػنائع أسػػػكاؽ نافقػػػة كبحػػػكر زاخػػػرة، كرسػػػخ فييمػػػا التعمػػػيـ 
المتػػداد عصػػكرىا كمػػا كػػاف فييمػػا مػػف الحضػػارة، فممػػا خربتػػا انقطػػع التعمػػيـ مػػف المغػػرب إال 

بمػا فػييـ طمبػة العمػـ فػي مدينػة   . كىذا ما جعؿ طبلب العمػـ فػي المغػرب األقصػى(1)قميبلن"
 فاس يعتمدكف الرحمة لممشرؽ لطمب العمـ.

بدأت الرحبلت العممية إلى المشرؽ في العصر المرابطي مبكرنا، فقػد خػرج اإلمػاـ يحيػى بػف 
إبراىيـ الجدالي زعيـ الدكلة المرابطية، لمحج كتردد عمػى مجػالس العمػـ، ثػـ عػاد لنشػر العمػـ 

 .(2)الجيؿسعينا منو لمقضاء عمى 
أدرؾ الفاسػػػيكف أنػػػو ال سػػػبيؿ إلػػػى بمػػػكغ مػػػآربيـ مػػػف العمػػػـ إال بتكثيػػػؽ الػػػركابط العمميػػػة مػػػع 

، ألف أىػػؿ "المشػرؽ عمػػى الجممػة ػ كمػا يقػػكؿ ابػف خمػػدكف: (3)المشػرؽ منبػع رسػػالة اإلسػبلـ
"أرسػػخ فػػي صػػناعة تعمػػيـ العمػػـ كفػػي سػػائر الصػػنائع حتػػى إنػػو لػػيظف كثيػػر مػػف رحالػػة أىػػؿ 

المشػػػػرؽ فػػػي طمػػػػب العمػػػػـ أف عقػػػكليـ عمػػػػى الجممػػػػة أكمػػػؿ مػػػػف عقػػػػكؿ أىػػػػؿ المغػػػرب إلػػػػى 
المغرب، كأنيـ أشد نباىة كأعظـ كيسنا بفطرتيـ األكلى ... لما يركف مف كيسيـ فػي العمػـك 

. لذلؾ ال غرابة أف كجدنا كثيرنا مػف الفاسػييف يسػافركف إلػى بػبلد الحجػاز ألداء (4)كالصنائع"
كخ كالعممػاء لبلسػتزادة مػف العمػـ أك لػدكافع اجتماعيػة ألداء فريضة الحج كمف ثػـ لزيػارة الشػي

حيػث كػاف بعػض الفقيػاء كالعممػاء  -أخػرل ػ بيػدؼ االغتػراب كاليػركب عػف السػمطة كالعػز
الػػذيف انتيجػػكا الزىػػد طريقنػػا لحيػػاتيمـ، يسػػعكف لبلبتعػػاد عػػف السػػمطة كالحكػػـ، حػػيف يكمفػػكف 

 بالقضاء أك الكتابة...ألخ_.

                                                 
 .926ص،3/مقدمة ابف خمدكف، جابف خمدكف: ( 1)
 .     243: المرجع السابؽ، صبنعيسى بكيكراف( 2)
 .121ص،1/، ج... إبراىيـ حركات: مدخؿ إلى تاريخ العمـك( 3)
 .928ص،3/مقدمة ابف خمدكف، جابف خمدكف: ( 4)
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ءىػػػػا( طريػػػػؽ الحػػػج فرصػػػػة لدراسػػػػة الكتػػػب كالمؤلفػػػػات كعقػػػػد عػػػدَّ أىػػػػؿ فػػػػاس )خاصػػػة عمما
الحمقػػات كمجػػالس الػػدرس، كلكػػف لؤلسػػؼ لػػػـ تحػػظ رحػػبلت عممػػاء فػػاس بعنايػػة المػػػؤرخيف 
كاكتفى أغمبيـ بذكر بعض مف رحمػكا إلػى المشػرؽ، كمػف أبػرز ىػذه المؤلفػات "نفػح الطيػب" 

 .(1)الذم حفؿ بالعديد مف التراجـ بمغت ما يقارب ثبلثمائة ترجمة
مف عمماء فاس الشيخ الفتكح الذم "خػرج مػف فػاس إلػى مكػة كجػاكر  بالد الحجازرحؿ إلى 

ػا ثػـ رجػع إلػى فػاس كتػكفى بيػا" بيا أكثػر مػف ثبلثػيف عامن
، كأبػك عبػد ا محمػد الجزكلػي (2)

ػا يتنقػؿ بػيف مكػة كالمدينػة كبيػت  مف أىػؿ فػاس "خػرج لمحػج كأقػاـ بالمشػرؽ مػدة أربعػيف عامن
، كممػػف فضػػؿ العػػكدة إلػػى فػػاس الفقيػػو عبػػاد بػػف (3)إلػػى فػػاس كتػػكفى بيػػا" المقػػدس، ثػػـ رجػػع

ـ( رحػػؿ إلػػى المشػػرؽ كحػػج كلقػػى بمكػػة عػػدد مػػف عممائيػػا سػػمع 1148ىػػػ/543سػػرحاف )ت
، ككػػػذلؾ الشػػػيخ أبػػػي (4)كأخػػػذ عػػػنيـ، كمػػػا دخػػػؿ إلػػػى بغػػػداد ثػػػـ رجػػػع إلػػػى فػػػاس ليتػػػكفى بيػػػا

س، كػػاف فقيينػػا حافظنػػا ـ، مػػف أىػػؿ فػػا1177-1086ىػػػ/573-479الحسػػف عمػػي المػػكاتي 
ـ درس المغػػة العربيػػة، كالحػػديث كمكطػػأ 1117ىػػػ/511مشػػاكرنا مفتينػػا، دخػػؿ األنػػدلس سػػنة 

مالؾ، لكنو لـ يشبع حاجتو مف طمػب العمػـ ممػا جعمػو يتكجػو إلػى المشػرؽ لمحػج كاالسػتزادة 
افمػة "، ثػـ رجػع إلػى بػبلد مصػر، كركػب الق(5)مف العمـ فػ"ساح في تمػؾ الػببلد، كأقػاـ بػالطكر

                                                 
 كمابعدىا .183ص،2/المقرم : ج( 1)
قب العباد بمدينة فاس كما يمييا مف الببلد، تحقيؽ: محمد الشريؼ، )منشكرات التميمي: المستفاد في منا(2)

لـ تذكر سنة كفاتو إنما ذكر أنو مف معاصرم الشيخ أبك  .133ص،2/ـ(، ج2002كمية اآلداب بتطكاف، 
 ـ(.1163ىػ/559الحسف عمي بف حرزىـ )ت

؛ ابف القاضي:  202ص،2/السابؽ، ج أنظر: التميمي: المصدر الذيف ترجمكا لو لـ يذكركا سنة كفاتو.(3)
 .217-216ص،1/المصدر السابؽ، ج

 .386ص،2/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج(4)
ندرم أم الطكر يقصد: فالطكر في كبلـ العرب: الجبؿ كيقاؿ لجميع ببلد الشاـ الطكر، كذكر بعض  ال(5)

عظيـ كيزعمكف أف إبراىيـ أمر بذبح  العمماء أف الطكر ىك الجبؿ المشرؼ عمى نابمس؛ كلمييكد فيو اعتقاد
إسماعيؿ فيو. كىناؾ كذلؾ جبؿ مطؿ عمى طبرية األردف يسمى الطكر، كلكف المرجح في النص حسب 
ما يرل التميمي، ىك جبؿ الطكر الكاقع بالقرب مف مصر عند مكضع يسمى مديف الذم يقكؿ عف ياقكت 
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، كىناؾ مف الفاسييف الذيف فضمكا البقاء كاالستقرار فػي بػبلد الحجػاز، (1)ليعكد إلى فاس برنا
ـ، أصػمو مػف مدينػة 1177-1096ىػػ/573-490كأبي الحسػف عمػي بػف حمػكد المكناسػي 

ـ فحػػػج كركل عػػػف مجمكعػػػة مػػػف 1118ىػػػػ/512فػػػاس كبيػػػا كلػػػد، رحػػػؿ إلػػػى المشػػػرؽ سػػػنة 
حيح البخػارم كصػحيح مسػمـ كجػامع الترمػذم، ثػـ عػاد عمماءىا كؿ مف سنف أبي داكد كص

ـ، ثػػـ دخػػؿ األنػػدلس بنيػػة الجيػػاد كالربػػاط، كأخيػػرنا عػػاد إلػػى 1124ىػػػ/518إلػػى فػػاس سػػنة 
المشرؽ ثانية، كعيف إماـ المالكية بالحـر الشريؼ، كىذا داللة لما كجدكا فيو مف عمػـ كديػف 

 .(2)كخمؽ، كتكفى بمكة كدفف بالصفا
، نػذكر أبػا محمػد صػالح بػف القـدسك  بالد الشامذيف كاف ليـ دكر فػي كمف عمماء فاس ال

محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف حػػرزىـ )ت أكاسػػط القػػرف السػػادس اليجرم/الثػػاني عشػػر المػػيبلدم( 
، لقػػى فييػػا اإلمػػاـ أبػػا حامػػد الغزالػػي ثػػـ عػػاد إلػػى فػػاس، كمػػات بــبالد الشــامكقػػد انقطػػع مػػدة 

انقطػع بقريػة قريبػة منػو، فقدمػو أىػؿ تمػؾ القريػة ك  بيـت المقـدسبيا. كخبلؿ ىذه الرحمة زار 
لمصػػبلة يػػـؤ بيػػـ فػػي مسػػجد القريػػة، كىػػذه داللػػة عمػػى غػػزارة عممػػو كشػػدة كرعػػو، كممػػا يؤكػػد 
ذلؾ أنو عندما كاف مقيـ فػي بيػت المقػدس أقبػؿ عميػو اإلمػاـ أبػك حامػد الغزالػي فػي جماعػة 

، فقػاؿ  مف تبلمذتو، فنزلكا فػي ذلػؾ المسػجد، ككػاف فيػو عػريش عنػب قػد ظيػر فيػو الحصػـر
تبلمذتػػو: اشػػتيينا حصػػرمة، فقػػاؿ ليػػـ: سػػمكا إمػػاـ المسػػجد عمػػى حػػبس عنػػب ىػػذه الشػػجرة 
حتى يعممكـ، فسألكه فقاؿ ليـ: ال أدرم، فأخبركا أبا حامد بػذلؾ، فقػاؿ ليػـ: ىػذا مغربػي لػو 
ـ أعكاـ في ىػذا المسػجد لػـ يتعػرض ليػذا العػريش كال عػرؼ خبػره، كأنػتـ مػف سػاعة كاحػدة لػ

. كنستشػػؼ مػػػف ىػػذه الركايػػة أف أبػػػا محمػػد كػػاف عمػػػى اتصػػاؿ مػػع اإلمػػػاـ (3)تممكػػكا أنفسػػكـ
                                                                                                                         

، تحقيؽ: فريد عبد العزيز الجندم، )دار 1/اف، طأنظر: معجـ البمد الحمكم إنو "اليخمك مف الصالحيف".
 .78ص،2/؛ التميمي: المصدر السابؽ، ج 47-46ص،4/ـ(، ج1990ىػ/1410الكتب العممية، بيركت،

 .244ص،3/، ج... ؛ ابف اآلبار: التكممة 78-77ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(1)
 .245-244ص،3/، ج... ممة؛ ابف اآلبار: التك 103ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(2)
؛  359-358ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ ، ج 95-94التادلي: المصدر السابؽ، ص(3)

الكتاني: سمكة األنفاس كمحادثة األكياس فيمف أقبر مف العمماء كالصمحاء بفاس: تحقيؽ: عبد ا الكامؿ 
 .89_87ص،3/، جـ(2004الكتاني كآخركف، )دار الثقافة لمنشر، الدار البيضاء، 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 226 

الغزالػػي، كأف قدكمػػو إليػػو مػػع طمبتػػو لػػـ يكػػف بمحػػض الصػػدفة، كمػػا سػػؤالو عػػف العنػػب إال 
 ليبيف لطمبتو قيمة ىذا الفقيو كخمقو. 

لػدفاع عنيػا ضػد كما كاف لعمماء فاس دكر ميـ في ببلد الشاـ، غير طمب العمـ تمثؿ فػي ا
، فكافػػد المغاربػػة عمػػى المشػػرؽ اسػػتجابة إلرادة شػػعبية ممحػػة فػػي المشػػاركة فػػي (1)الصػػميبيف

ػا كبيػت المقػدس عمػى  الجياد كتحرير المدف اإلسػبلمية التػي يسػيطر عميػو الصػميبيكف عمكمن
ـ( كػػاف خطيبنػػا 1134ىػػػ/529، كالفقيػػو عبػػد ا بػػف أحمػػد كشػػكف اليػػذلي )ت(2)الخصػػكص
، كذاؾ مػػا نتممسػػو فػػي (3)ألنػػدلس بفػػاس، "خػػرج إلػػى الحػػج كجاىػػد فػػي سػػبيؿ ا"فػػي جػػامع ا

ترجمة الشييد أبي الفضػؿ العبػاس بػف أحمػد الػذم "رحػؿ إلػى مكػة كاسػتكطنيا ثػـ خػرج إلػى 
، كىذا داللػة عمػى اسػتمرار (4)ـ1198ىػ/595الجياد في ببلد الشاـ، كتكفى في الغزك سنة 

 في ببلد الشاـ لرفع راية اإلسبلـ كالمسمميف. دعـ الفاسييف إلخكانيـ المسمميف
يابنا إلى مكقعيػا المتكسػط بػيف  مصرترجع أىمية  كمحطة أساسية في تنقؿ المغاربة ذىابنا كا 

بػػػبلد المغػػػرب كاألقػػػاليـ المقدسػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي الحجػػػاز، فقػػػد كانػػػت مصػػػر معبػػػرنا كمسػػػتقرنا 
لدارسػيف كالػراغبيف مػف أىػؿ فػاس لمعديد مف أىؿ فاس، كمػف أىػـ الجيػات التػي اسػتأثرت با

فػػي طمػػب العمػػـ، إذ كػػاف الراحمػػكف ينزلػػكف مدينػػة اإلسػػكندرية كنقطػػة كصػػكؿ القػػادميف مػػف 
، حيػث يمتقػكف بالعممػاء القػاطنيف فييػا، ثػـ يكاصػػمكف (5)المغػرب، كنقطػة اسػتقرار كثيػر مػنيـ

يعػػكد إلػػى رحمػػتيـ بعػػد ذلػػؾ إلػػى مكػػة كالمدينػػة، كمػػنيـ مػػف يػػدرس عمػػى عممػػاء البمػػديف ثػػـ 
ببلده، كمنيـ مف طػاب لػو المقػاـ فػي مصػر مػدة ثػـ عػاد، فميمػكف بػف ياسػيف الممتػكني، لػو 

                                                 
عمي أحمد: ببلد الشاـ في نظر المغاربة كاألندلسييف منذ بداية القرف السادس حتى نياية القرف التاسع (1)

 .49-48ص ،ـ(2000، سنة 15اليجرم )مجمة التاريخ العربي، الرباط، العدد 
يخ العربي، عمي أحمد: القدس في نظر المغاربة كاألندلسييف خبلؿ العصكر الكسطى )مجمة التار (2)

 .65-54ص ،ـ(1999، سنة 9الرباط، العدد 
 .419ص،2/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 207ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(3)
 .387-386ص،2/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 87ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(4)
 .125،ص،1/، ج... إبراىيـ حركات: مدخؿ إلى تاريخ العمـك(5)
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، كأبػك جبػؿ يعمػى تكجػو إلػى (1) ـ1103ىػػ/498رحمة حج درس خبلليا الحديث بمكة سػنة 
مكػػة فحػػج كجػػاكر تسػػعة أعػػكاـ، ثػػـ نيػػض إلػػى مصػػر، فكػػاف يحضػػر مجمػػس أبػػي الفضػػؿ 

فػي لفيػؼ النػاس ال يعرفػو أحػد، ثػـ انصػرؼ إلػى فػاس،  ،(2) ـ(1087ىػػ/480الجكىرم )ت
كيػذكر التػادلي أف أبػا جبػؿ تعػرض فػي طريػؽ عكدتػو لحػادث سػمع بػو النػاس كتحػدثكا بػو ػ 
فيػرب مػػف الشػيرة ػ كعػػاد إلػػى المشػرؽ، فممػػا كصػػؿ مصػر دخػػؿ جػػامع عمػرك بػػف العػػاص 

: فممػا دنػا منػو اعتنقػو كأبك الفضؿ يتكمـ في جمع مف الناس فمما رآه نػاداه تعػاؿ يػا أبػا جبػؿ
كأجمسو بإزائو، فرأل رجبلن قد سد باب المسجد بطكلو كعرضو كدنػا مػف أبػي الفضػؿ، فسػاره 
فػػػي أذنػػػو كانصػػػرؼ، فقػػػاؿ لػػػو أبػػػك الفضػػػؿ: أرأيتػػػو؟ فقػػػاؿ لػػػو أبػػػك جبػػػؿ: نعػػػـ، كلػػػـ يػػػره مػػػف 
الحاضػػريف فػػي المسػػجد غيرىمػػا، فقػػاؿ لػػو: ذلػػؾ الخضػػر كقػػد قػػاؿ لػػي: اقرئػػو منػػي السػػبلـ 

ره بأنػػو قػػد لحػػؽ باألبػػداؿ، كقػػاؿ أبػػك جبػػؿ: فممػػا بشػػرني بػػذلؾ اشػػتقت إلػػى أىمػػي كبمػػدم كبشػػ
، كالشػيخ أبػك يػدك يعمػى الػذم خػرج مػف فػاس إلػى (3) فاس فاستأذنتو في الرجكع إلػى الػكطف

المشػػػػػرؽ ألداء فريضػػػػػة الحػػػػػج، فأداىػػػػػا ثػػػػػـ اسػػػػػتكطف االسػػػػػكندرية حتػػػػػى تػػػػػكفى بيػػػػػا سػػػػػنة 
 ،(4)ـ1181ىػ/577

ػػا أمػا محمػػد بػػف قاسػػ ـ التميمػػي فرحػػؿ مػػف فػاس إلػػى المشػػرؽ، كأقػػاـ ىنػػاؾ خمسػػة عشػػر عامن
، ككػػػذلؾ ىػػػاجر أبػػػك (5)التقػػػى خبلليػػػا بمائػػػة شػػػيخ، كقػػػاـ بتػػػدريس المكطػػػأ فػػػي اإلسػػػكندرية

العباس أحمد بػف عبػد ا بػف ىاشػـ بػف الحطيئػة المخمػي الفاسػي المكلػكد بمدينػة فػاس سػنة 
صػر، كػاف رأسنػا فػي القػراءات السػبع، خػرج ـ بعد أف تمقى العمـ بفػاس إلػى م1085ىػ/478

                                                 
 .197-196ص،2/ج ،...ابف األبار: التكممة (1)
انظر: القاضي عياض:  ذكره في الغنية ككسمو بالكاعظ، في ترجمة أبي بكر بف عطية الذم صحبو.( 2)

، 1الغنية "فيرست شيكخ القاضي عياض"، تحقيؽ: ماىر زىير جرار، )دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط
 ػ191-190ـ(، ص1982ىػ/1402

 .103المصدر السابؽ، ص التادلي:(3)
 .562ص،2/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 47-46ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(4)
 . 161ص،2/، ج...ابف األبار: التكممة (5)
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إلػػى الحػػج كبػػبلد الشػػاـ ثػػـ اسػػتكطف مصػػر فػػي جػػامع راشػػدة، كاشػػتغؿ بنسػػخ الكتػػب إلػػى أف 
 .(1)ـ(1164ىػ/560تكفى سنة )

 رابًعا/ العالقات الثقافية بين فاس والمغرب األدنى:
لػػ القيــروانكانػػت مدينػػة  لييػػا ينسػػب أكػػابر العممػػاء، كا  ييـ يشػػد الرحػػاؿ دار عمػػـ بػػالمغرب، كا 

لطمػب العمػػـ، كمػػف المعػػركؼ إف ارتبػػاط المغػػرب كخاصػػة فػػاس بػػالقيركاف يبػػدأ أكاخػػر المائػػة 
اليجريػة الثانيػة زمػف اإلمػاـ إدريػس الثػاني عنػدما ىػاجر إلػى مدينػة فػاس ثبلثمائػة بيػت مػػف 
أىػؿ القيػػركاف فأسػكنيـ الضػػفة الغربيػة مػػف المدينػة كاعتمركىػػا إثػر تأسيسػػيا فصػارت تنسػػب 

، ػ كمػػا ذكرنػػا سالفناػػػ بػػؿ إف الجانػػب العمرانػػي فػػي (2)ييـ كعرفػػت باسػػميـ "عػػدكة القػػركييف"إلػ
مدينػػة فػػاس خضػػع كلػػك جزئينػػا لػػذلؾ الحضػػكر عمػػى أسػػاس إسػػياـ الػػبعض مػػنيـ فػػي بنػػاء 
بعض المؤسسات الدينية، كنقصد بذلؾ أـ البنيف فاطمة الفيريػة التػي بنػت جػامع القػركييف، 

امع األنػػدلس، فكػػاف المسػػجديف مػػف بركػػة القػػركانييف فػػي فػػاس ، كأختيػػا مػػريـ التػػي بنػػت جػػ
كيشرح بعض المؤرخكف المغاربة أبعاد حضارة ىذه الجالية، بأنيـ كػانكا أىػؿ رفاىيػة كنجػدة 
في مبانييـ كمبلبسيـ كفرشػيـ فظػبلن عػف مطعميػـ كمشػربيـ ، ككػاف أكثػرىـ صػناع كتجػار 

عػػػػػف عػػػػػدكة األنػػػػػدلس مػػػػػف الناحيػػػػػة باإلضػػػػػافة إلػػػػػى ماكانػػػػػت تتميػػػػػز بػػػػػو عػػػػػدكة القػػػػػركييف 
 .(3)االقتصادية

كىكػػذا نتبػػيف أف ىػػؤالء الكافػػديف كضػػعكا المبنػػات األكلػػى لبنػػاء صػػرح العبلقػػات الثقافيػػة بػػيف 
فريقيػػػة، بينمػػػا تجمػػػت ىػػػذه العبلقػػػات فػػػي الناحيػػػة العمميػػػة بالخصػػػكص منػػػذ المائػػػة  فػػػاس كا 

لؤلخػػذ عػػف عممائيػػا، غيػػر أف   اليجريػػة الرابعػػة، عنػػدما بػػدأت الرحمػػة العمميػػة إلػػى القيػػركاف

                                                 
، 1ابف خمكاف: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ: إحساف عباس، )دار صادر، بيركت، ط(1)

 .116ص،1/لقاضي: المصدر السابؽ، ج؛ ابف ا 153-152ص،1/ـ(، ج1971
كما كرد لدل ابف أبي  .57؛ ابف أبي زرع : المصدر السابؽ، ص 237، ص... المراكشي: المعجب(2)

زرع في صفحة أخرل مف نفس الكتاب ذكر  قدـك خمسمائة فارس مف القيسية كاألزد كمذحج كبني 
 .35السابؽ، ص أنظر: ابف أبي زرع: المصدر. ىػ189يحصب كالصدؼ كغيرىـ سنة 

 .53-52ابف أبي زرع : المصدر السابؽ، ص(3)
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التبادؿ الثقػافي فػي ىػذه الفتػرة بالػذات غمبػت عميػو المػكاد اإلسػبلمية كالفقػو المػالكي بالدرجػة 
 .(1)األكلى

كمف أبرز عمماء الفاسييف الذيف قصدكا القيركاف طمبنػا لمعمػـ عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر، 
نازعػت الفقيػاء كالمحػدثكف عميػو ـ(، الػذم ت965ىػػ/355الفقيو عيسػى بػف سػعادة الفاسػي)ت

 ، كما كػاف يػتكمـ فػي مسػألة قػط حتػى يتقنيػا(2) بعد كفاتو ككميـ يدعيو "كيقكؿ: أنا أحؽ بو"

ـ(، الػذم 967ىػػ/357، كالفقيو دراس بف إسماعيؿ، مف أىػؿ فػاس يكنػى أبػا ميمكنػة )ت(3)
قية عمى أبػي بكػر ، كقرأ كتاب المكطأ بإفري(4)أخذ عف كثير مف عمماء المالكية في المشرؽ

، كفػي طريقػو لمحػج مػر (5)ـ(، ككاف يكاظب عمى حضكر مجمسو944ىػ/333بف المباد )ت
بمدينػػػػػة اإلسػػػػػكندرية كأخػػػػػذ عػػػػػف مجمكعػػػػػة مػػػػػف األئمػػػػػة بيػػػػػا، مػػػػػنيـ عمػػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي مطػػػػػر 

، حيػػث (6)ـ(، كمػػا رحػػؿ إلػػى األنػػدلس كأخػػذ العمػػـ عػػف فقيػػاء المالكيػػة فييػػا941ىػػػ/330)ت
، ثػػـ دخػػؿ إلػػى إفريقيػػة كمكػػث (7)ج كأخػػذ فييػػا عػػف عممػػاء المالكيػػةقػػاـ دراس برحمػػة إلػػى الحػػ

بيػػػػػا مػػػػػدة ليسػػػػػت بالقصػػػػػيرة ليكاظػػػػػب فييػػػػػا الحضػػػػػكر فػػػػػي مجمػػػػػس أبػػػػػي بكػػػػػر بػػػػػف المبػػػػػاد 
، كأخػذ عنػو كالسػيما كتػاب المكطػأ الػذم كػاف يقػرأه عميػو.  يقػكؿ عنػو (8)ـ(944ىػ/333)ت

المبػػػرزيف مػػػف أىػػػؿ الفضػػػؿ  المػػػالكي: "كػػػاف ابػػػف ميمكنػػػة مػػػف الحفػػػاظ المعػػػدكديف، كاألئمػػػة

                                                 
محمد المنكني: مبلمح العبلقات الثقافية بيف المغرب كتكنس )ضمف كتاب مجالس األنس في الصبلت (1)

عداد: محمد بف عزكز، شركة التراث الثقافي المغربي، )الدار  العممية بيف المغرب كتكنس، جمع كا 
، بياالبيضاء، دار   .110-109ص ،ـ(2011ىػ/1432ركت، بف حـز

ـ(، 2008ىػ/1430القاضي عياض: ترتيب المدارؾ، تحقيؽ: عمي عمر، )دار االماف، الرباط ، (2)
 .499ص،2/؛ ابف القاضي: جذكة االقتباس، ج 298ص،3/ج
 .80ص،2/مج المصدر السابؽ، شككاؿ:؛ ابف ب 298ص،3/القاضي عياض: ترتيب المدارؾ، ج(3)
 .21-20، صمصدر السابؽالالجزنائي: (4)
 .126ص،3/، ج... القاضي عياض: ترتيب المدارؾ(5)
 .146ص ،ـ(2008ابف الفرضي: تاريخ عمماء األندلس )الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، (6)
 .21-20: المصدر السابؽ، صالجزنائي(7)
 .8ص،3/، ج...: ترتيب المدارؾالقاضي عياض(8)
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طمػع النػػاس مػف حفظػػو عمػى أمػػر عظػيـ، حتػػى كػاف يقػػاؿ: اكالػديف، كلمػا طػػرأ إلػى القيػػركاف 
لػػيس فػػي كقتػػو أحفػػظ منػػو، ككػػاف نزكلػػو عنػػد ابػػف أبػػي زيػػد"، كيضػػيؼ القاضػػي عيػػاض "أنػػو 

 .  (1)حدث بكتاب ابف المكاز بالقيركاف كسمعو منو ابف أبي زيد"
، قاضػػي مدينػػة (2) ـ(1010ىػػػ/401عبػػد ا بػػف محمػػد الفاسػػي)أمػػا ابػػف محسػػكد اليػػكارم 

، فقد كانا مف ضمف طمبة أبػي (3) ـ(1016ىػ/407فاس، كأبك مركاف عبد الممؾ الككرم)ت
ـ( فػي افريقيػة، كقػد تميػزت عبلقتػو بالطمبػة المغاربػة مػف 996ىػػ/386أبي زيد القيركانػي)ت

مػػػع كثػػػرة اإلقبػػػاؿ عمػػػى دراسػػػة  حيػػػث كثػػػرة عػػػددىـ، مػػػع اسػػػتمرارية اتصػػػالو بيػػػـ بالمراسػػػمة،
مؤلفاتػػػو الفقييػػػة، ذكػػػر ابػػػف الػػػدباغ إنػػػو "تفقػػػو عميػػػو جمػػػة مػػػف القػػػركييف كاألندلسػػػييف كأىػػػؿ 

، إف ىذا االرتباط جعؿ فقياء المغرب األقصى بما فػييـ فقيػاء مدينػة فػاس (4) المغرب ..."
فػػػػاس يضػػػػعكف كتابيػػػػو "النػػػػكادر" ك "مختصػػػػر المدكنػػػػة" مكضػػػػع االىتمػػػػاـ، حيػػػػث اسػػػػتمر 

دريسيما إلى أياـ المكحديف، كىذا ما أكده القاضي عيػاض فػي فقػرة قصػيرة يقػكؿ فييػا بعػد ت
، كمػػا أف كتػاب "الرسػػالة" (5)ذكػر التػأليفيف "كعمػػى كتابيػو ىػػذيف المعػكؿ بػالمغرب فػػي التفقػو"

 ألبي زيد القيركاني استمرت لو الصدارة في المغرب حتى السبعينات اليجرية .
يسػػػػػى بػػػػػف أبػػػػػي الحػػػػػاج العفجػػػػػكمي المعػػػػػركؼ بػػػػػأبي عمػػػػػراف ككػػػػػاف الفقيػػػػػو مكسػػػػػى بػػػػػف ع

ـ( ممف رحػؿ مػف فػاس إلػى القيػركاف كاسػتكطنيا كصػار فػي عػداد 1038ىػ/430الفاسي)ت
مشػػايخيا الكبػػار، كلػػد أبػػك عمػػراف كنشػػأ فػػي مدينػػة فػػاس مػػف بيػػت" كػػانكا بػػيف حسػػب كثػػركة 

قضػاء بعضػيـ بفػاس ، ككذلؾ قكؿ عبد الػرحمف الفاسػي عػنيـ "تػكلى ال(6)كفقو كعمـ كعدالة"

                                                 
 .125ص،3/، جالمصدر نفسو( 1)
 .420ص،2/: المصدر السابؽ، جابف القاضي(2)
 .410ص،3/، ج... القاضي عياض: ترتيب المدارؾ(3)
ـ(، 2005ىػ/1426معالـ اإليماف تحقيؽ: عبد المجيد خيالي، )دار الكتب العممية، بيركت، ( 4)
 .136ص،3/ج
 .249ص،3/، ج... ترتيب المدارؾ( 5)
 .45-44ابف األحمر: المصدر السابؽ، ص(6)
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، كالشػػؾ أف أبػػا عمػػراف أكتسػػب فػػف الركايػػة (1)فػػي أيػػاـ لمتكنػػة كفػػي غيػػر فػػاس مػػف المغػػرب"
، كغيػره، ثػـ ازدادت قدمػو (2)بالقيركاف بالمبلزمة الطكيمة لشيخ القيركاف أبي الحسػف القابسػي

ا بسػػماعو مػػػف عممػػاء األنػػػدلس، ثػػـ عػػػاد أبػػك عمػػراف إلػػػى بمػػده فػػػاس محمػػبلن برصػػػيد  رسػػكخن
ممي عظيـ، ككانت قبمتو كرسي التدريس بػالقركييف تصػدر لئلقػراء بػالقركييف، كأقبػؿ عمػى ع

، كتكفيػؽ فػي اإللقػاء كالتفيػيـ، كمػا  دركسو جميكر الطػبلب لمػا أظيػر مػف تبحػر فػي العمػـك
التؼ حكلو أىؿ فاس مف الخاصة كالعامة، كصار مرجعيـ في كافة شػؤكنيـ، كمػكئميـ فػي 

، كلمػا شػاىد عممػاء كقتػو ىػذا (3)كبيػر عمػى اإلقػراء، كقػكة العمػؿ المدليمات، ككاف لو صبر
النجػػاح الػػذم حصػػؿ عميػػو أبػػك عمػػراف، كىػػذه المحبػػة التػػي تمتػػع بيػػا مػػف قبػػؿ أىػػؿ فػػاس، 
غػػاركا منػػو كحسػػدكه، كأخػػذكا يناكئكنػػو، كيسػػعكف فػػي إدائػػو سػػرنا، فقػػرر أف ييػػاجر مػػف بمػػده 

، كيػذكر ابػػف (4)بيػا كشػػاىد لطػؼ أىميػػاكيقصػد مدينػة القيػػركاف التػي سػػبؽ أف دخميػا كدرس 
األحمر السبب المباشر لخركج ابك عمراف الفاسػي مػف فػاس إذ قػاؿ: "كػاف يػأمر بػالمعركؼ 
كييػػػػى عػػػػف المنكػػػػر، كبسػػػػبب ذلػػػػؾ أخرجػػػػو مػػػػف فػػػػاس الطغػػػػاة مػػػػف أىميػػػػا العػػػػاممكف عمييػػػػا 

تمعػكف فػي ، كىناؾ ركاية أخرل تذكر أف أبا عمراف أفتى بتبديع جماعػة كػانكا يج(5)لمغراكة"
فػػي مسػػجد بنػػي بجبػػؿ فػػاس، كػػاف يجتمػػع فيػػو أىػػؿ الزىػػد كالعبػػادة فيقػػرأكف القػػرآف، كيحكػػكف 

                                                 
ذكر بعض مشاىير أىؿ فاس في القديـ، تحقيؽ: خالد بف أحمد الصقمي ، )د.ف، المغرب ، فاس ، (1)

 .24ترجمة رقـ  26ص ،ـ(2007ىػ/1428
 .159-158ص،17/، جالمصدر السابؽ الذىبي:(2)
محمد البركة: فقو النكازؿ عمى المذىب المالكي "فتاكم أبي عمراف الفاسي" )مطبعة أفريقيا الشرؽ، (3)
 .23-19ص ،ـ(2010مغرب، الدار البيضاء، ال
،  17محمد الفاسي: أبك عمراف الفاسي كالعبلقات العممية بيف المغرب كتكنس ) مجمة المناىؿ ، العدد (4)

 .153-152ص ،ـ (1980السنة 
 .44بيكتات فاس ، ص(5)
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حكايػػات الصػػالحيف، كينشػػدكف األشػػعار، فقػػاؿ أبػػك عمػػراف: ىػػذه بدعػػة لػػـ تكػػف فػػي الػػزمف 
 .(1)األكؿ، كنيى عف حضكره

لقابسػػي، كفػي القيػركاف صػار أبػك عمػراف زعػيـ المالكيػػة كشػيخ الفتػكل بيػا بعػد أبػي الحسػف ا
حتى أصبحت  تفد عميو كفكد الطمبة مف كؿ صكب، كمػا ييمنػا ىنػا أف نعمػـ أف ككػاؾ بػف 
زلػػػك الممطػػػي كػػػاف مػػػف ضػػػمف الطمبػػػة الػػػديف كفػػػدكا عمػػػى الشػػػيخ أبػػػك عمػػػراف كأخػػػذكا عنػػػو 

 .(2)بالقيركاف كأستفادكا مف عممو
لميجمػػػة  بعػػػد أربعػػػة قػػػركف مػػػف سػػػيادة المغػػػرب األدنػػػى )القيػػػركاف( لمعمػػػـ كالعممػػػاء تعػػػرض

اليبلليػػة فػػي أكائػػؿ القػػرف السػػادس اليجرم/الثػػاني عشػػر المػػيبلدم فانػػدثر حضػػارتو، فيػػاجر 
كثيػػػر مػػػف عممػػػاء مدنػػػو إلػػػى المغػػػرب األقصػػػى الػػػذم كػػػاف مسػػػتقرنا تحػػػت الحكػػػـ المرابطػػػي، 
السػيما عممػاء القيػركاف الػذيف كػاف لػدخكليـ المغػػرب األقصػى كمدنػو كمنيػا فػاس أثػر شػػديد 

 الحياة الثقافية.الكضكح في تنشيط 
مػػػػف عممػػػػاء القيػػػػركاف الػػػػذيف اسػػػػتقركا فػػػػػي فػػػػاس بعػػػػد تػػػػركيـ لمػػػػدينتيـ، محمػػػػد بػػػػػف داككد 

ـ( كقػػد تػػكلى قضػػاء فػػاس، ككػػاف مػػف أىػػؿ العمػػـ كالمعرفػػة كالفيػػـ، كلػػو 1130ىػػػ/525)ت
، كىػػػذا داللػػػة عمػػػى أف كالة األمػػػر مػػػف المػػػرابطيف كػػػانكا يكلػػػكف (3)مسػػػائؿ منثػػػكرة كقػػػد حػػػدث

ػػا دكف النظػػر إلػى العصػػبية التػػي كػانكا يعتمػػدكف عمييػػا فػػي األصػمح فقيػػانء  كخمقنػػا كأكفػر عممن
منصػػػػػػػػػب كالة األقػػػػػػػػػاليـ. كأبػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػؿ يكسػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػؼ النحػػػػػػػػػكم 

ـ( التكرزم األصؿ، المنسكب إلى القيركاف، ككػاف لػو معرفػة بعمػـ الكػبلـ 1119ىػ/513)ت

                                                 
ا كاف قد بناه . قاؿ: "كىدـ مسجدن 177، صلديباج في ترجمة الحارث بف مسكيفذكرىا ابف فرحكف في ا(1)

خراساني بيف القبكر بناحية المقطـ في الصحراء ككاف يجتمع فيو لمقراءة كالقصص كالتعبير. قاؿ: كبمثؿ 
نما يصمي فيو  ىذا أفتى يحيى بف عمر في كؿ مسجد بنى نائبنا عف القرية حيث اليصمى فيو أىؿ القرية كا 

ثمو أفتى أبك عمراف في المسجد الذم بني في مف ينتابو، كبذلؾ أفتى في مسجد السبت في القيركاف، كبم
ـ(، 2004أنظر: البرزيمي: فتاكم البرزيمي،  تحقيؽ: محمد الييمة ، )دار الغرب اإلسبلمي  جبؿ فاس".

ػ عبد ا كنكف : ذكر مشاىير رجاؿ المغرب ) دار الكتاب المبناني ، بيركت ، د.ت(، 38ص،2/ج
 .10-9ص

 .66التادلي : المصدر السابؽ، ص(2)
 .255ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 15القاضي عياض: الغنية، ص(3)
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كؿ أف يعممػو داخػؿ مسػاجد فػاس، عمى منيج الغزالي في كتابػو إحيػاء عمػـك الػديف، كقػد حػا
 .(1)غير أف قاضي فاس منعو مف ذلؾ

كمػػػف القيػػػركانييف الكافػػػديف عمػػػى فػػػاس إثػػػر ىجمػػػة بنػػػي ىػػػبلؿ عمييػػػا، األديػػػب الشػػػاعر أبػػػك 
، (2)ـ(1099ىػػػ/493الطيػػب عبػػد المػػنعـ بػػف مػػٌف ا بػػف أبػػي بحػػر اليػػكارم القيركانػػي )ت

 .(3)احب كتاب اليدايةـ(،  ص1198ىػ/595كمحمد بف إبراىيـ الميدكم )ت
 خامًسا/ العالقات الثقافية بي فاس ومدن المغرب األوسط:

ككانػػػت الحػػػدكد بػػػيف البمػػػديف  سجمماســـة،كػػػذلؾ كػػػاف لعممػػػاء فػػػاس عبلقػػػات كطيػػػدة بعممػػػاء 
مفتكحػػة، حتػػى أف أميػػر المسػػمميف المرابطػػي تاشػػفيف بػػف عمػػي أمػػر بإحضػػار أبػػي عبػػد ا 

اس مػػػع زميمػػػو أبػػػي عبػػػد ا الػػػدقاؽ )ت آكاخػػػر ـ( إلػػػى مدينػػػة فػػػ1147ىػػػػ/542األصػػػـ )ت
القرف السادس كبداية القرف السابع اليجرم(، ليعاقبيما عمى تيمة اتيما بيا، ثـ لمػا ظيػرت 
برآتيما خمَّى سبيميما كسرحيما، كيبدك أف األصـ طابت لو الحياة في فػاس، فأقػاـ مػدة أخػذ 

فإنو ظؿ يتػردد عمػى مدينػة فػاس حتػى  ، أما صاحبو أبك عبد ا الدقاؽ(4)فييا عنو جماعة
. كمػػػػػا دخػػػػػؿ أبػػػػػك اسػػػػػحؽ إبػػػػػراىيـ بػػػػػف خمػػػػػؼ بػػػػػف الحسػػػػػف بػػػػػف الكليػػػػػد السػػػػػممي (5)كفاتػػػػػو
ـ( سجمماسػػػػػػػة كلقػػػػػػػى بيػػػػػػػا بكػػػػػػػار بػػػػػػػف زرىػػػػػػػكف ابػػػػػػػف الغػػػػػػػرديس سػػػػػػػنة 1142ىػػػػػػػػ/537)ت

ـ فسمَّعى عميو صحيح البخارم عف أبي ذر اليركم1099ىػ/493
(6). 

                                                 
؛ ابف مريـ:  225ص،4/، ج...ابف األبار: التكممة  ؛ 101-95التادلي: المصدر السابؽ، ص(1)

؛ ابف القاضي :  351-349؛ التنبكتي: المصدر السابؽ ، ص 304-229المصدر السابؽ، ص
 .553-552ص،2/المصدر السابؽ، ج

 .157ص،2/، ج...ابف األبار: التكممة  ؛ 34ص،2/ابف بشككاؿ: المصدر السابؽ، مج(2)
 .273ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 334-332التادلي: المصدر السابؽ، ص(3)
؛ الكتاني:  259ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 155التادلي: المصدر السابؽ، ص(4)

 .127ص،3/المصدر السابؽ، ج
 .260ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 156انظر: التادلي، ص ىكذا كردت في التشكؼ.(5)
 .84ص،1/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج( 6)
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اريخ مدينة فاس، كمنيـ حسف بف إبراىيـ بػف عبػد حضكر في ت تممسانككاف لعمماء مدينة 
ـ(، كتػب بفػاس عػف عيسػى بػف يكسػؼ 1158ىػ/553ا التممساني المعركؼ بابف زككف )
، ككاف لو تآليؼ في الرأم  .(1)بف الممجـك

 سادًسا/ العالقات الثقافية بين فاس والسودان الغربي:
فػػي العصػػر الكسػػيط مظيػػرا مػػف  إلػػى المغػػرب الســودان الغربــيتعتبػػر الرحمػػة العمميػػة مػػف 

، كثمػػػرة لظػػػركؼ مشػػػجعة فػػػي كػػػبل البمػػػديف،. فكانػػػت سػػػبؿ (2)مظػػػاىر الحضػػػارة اإلسػػػبلمية 
التكاصػؿ مميػدة بينيمػا، بفعػػؿ تػكاتر التبػادؿ التجػارم، الػػذم كانػت مسػالكو ال تقتصػر عمػػى 

نمػػا تنقمػػت عبرىػػا أيضػػا األخبػػار كاألفكػػار كالرجػػاؿ، فمػػـ يكػػف مػػا يحػػ كؿ البضػػائع فحسػػب، كا 
دكف تردد طبلب العمـ مف السكداف عمى المغرب، لينيمػكا مػف حيػاض المعرفػة فيػو، بػؿ إنػو 
كاف أكثر بمداف شماؿ الصحراء جذبا ليـ، بالنظر إلى ارتباطػات كطػنيـ التجاريػة كالركحيػة 

 كالفكرية بو.
كالجدير بالذكر أف اإلسبلـ عبر الصحراء إلى السكداف الغربي عف طريؽ المغػرب كبفضػؿ 

السـودان فكػاف التػأثير المغربػي فػي  .(3)لمغاربة، الذيف حممكا إليػو المػذىب المػالكي كػذلؾ ا
ا فػػػػػػػي تقاليػػػػػػػده كثقافتػػػػػػػو، فكػػػػػػػانكا يرتػػػػػػػدكف "عمػػػػػػػائـ بحنػػػػػػػؾ مثػػػػػػػؿ  الغربـــــــي أكثػػػػػػػر كضػػػػػػػكحن

، ككانػػػػت (4)المغرب...كلبسػػػػيـ شػػػػبيو بمػػػػبس المغاربػػػػة...كفي الركػػػػكب كػػػػأنيـ مػػػػف العػػػػرب"
كقالبنػػا حتػػى فػػي طريقػػة الكتابػػة، فػػالقمـ المسػػتخدـ ىػػك القمػػـ  مدارسػػيـ تكػػاد تكػػكف مغربيػػة قمبنػػا

المغربػػي، بػػؿ المنػػاىج التػػي تػػدرس ىػػي نفسػػيا المنػػاىج المغربيػػة، تحتػػكم الكتػػب المالكيػػة، 

                                                 
 .217ص،1/، ج...األبار: التكممة ابف ( 1)
 – 208 يخ الجامعات اإلسبلمية الكبرل، صانظر عف الرحمة العممية في اإلسبلـ: محمد غنيمة، تار (2)

217. 
عبد العزيز العمكم: "تأثيرات ببلد المغرب عمى حضارة السكداف الغربي في العصر الكسيط": "الديف (3)

 ـ(،1999فاس،  –يخ، كمية األدب سايس أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة في اآلداب، تخصص تار )كالفكر"، 
 .الفصبلف الثالث كالرابع

عممية، بيركت، خالد الخطيب، دار الكتب ال)تحقيؽ: نبيؿ  ،1ط ،صبح األعشى :القمقشندم(4)
 . 287،ص5/، جـ(1987ىػ/1407
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، (2)، كمكطػػػأ اإلمػػػاـ مالػػػؾ كالمدكنػػػة الكبػػػرل لمفقيػػػو سػػػحنكف(1)مثػػػؿ كتػػػب القاضػػػي عيػػػاض
 .(3)كغيرىا مف كتب المالكية
ياسيف المالكية في السكداف، فعمى الرغـ مف أف الرحالػة ابػف بطكطػة   فقد ظيرت تعاليـ ابف

قػػػد زار ىػػػذه المنطقػػػة بعػػػد عصػػػر المػػػرابطيف بحػػػكالي قػػػرنيف، كمػػػع ذلػػػؾ تحػػػدث عػػػف مػػػدل 
مػػكاظبتيـ عمػػى الصػػمكات كالتػػزاميـ فػػي الجماعػػات إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف تعػػاليـ عبػػد ا بػػف 

 .(4)ياسيف
الديف اإلسػبلمي الحنيػؼ، فكػاف عبػد ا بػف ياسػيف اعتمد المرابطكف عمى دعاتيـ في نشر 

، (5)يرسؿ الدعاة بعد تػدريبيـ فػي رباطػو إلػى القبائػؿ الممثمػة كالزنجيػة لتػرغيبيـ فػي اإلسػبلـ
كازدادت أىميػة ىػؤالء الػدعاة بعػػد الفتكحػات التػي قامػت بيػػا الجيػكش المرابطيػة، حيػث كػػاف 

، كبمػػغ إجػػبلؿ النػػاس ليػػؤالء (6)يػػنيـ الجديػػدالػػدعاة يػػأتكف إثػػر الجيػػكش لتعمػػيـ النػػاس قكاعػػد د
مػاراتيـ، ممػا نػتج  الدعاة أنو لـ يكف يعتػرض طػريقيـ أحػد، رغػـ العػداء القػائـ بػيف قبػائميـ كا 
مف امتزاج بيف التقاليد اإلسبلمية التػي نقميػا المرابطػكف كالتقاليػد الزنجيػة المحميػة أدل بػدكره 

                                                 
مف كتب القاضي عياض: كتاب "الشفا"، ككتاب "إكماؿ المعمـ في شرح المسمـ"، ككتاب "التنبييات (1)

المستنبطة عمى الكتب المدكنة كالمختمطة"، ككتاب "ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعبلـ مذىب 
انظر: أبك عبد ا محمد بف  القاضي عياض: التعريؼ بالقاضي عياض، تحقيؽ: محمد  مالؾ" .

 . 116ص ،بنشريفو،)د.ف، د.ت(
ىك أبك سعيد عبد السبلـ سحنكف بف سعيد بف حسيب التنكخي، الممقب بسراج القيركاف (2)

ر السابؽ، ؛ ابف فرحكف: المصد 67، 49ص،2/انظر: الدباغ: المصدر السابؽ، ج .ـ(854ىػ/240)ت
 .290، 249ص،1/ج
الكالتي: فتح الشككر في معرفة أعياف عمماء التكركر، تحقيؽ: إبراىيـ الكتاني كمحمد حجي، )دار (3)

 ـ( .1981ىػ/1401الغرب اإلسبلمي، بيركت، 
ـ 1997ىػ/1418ابف بطكطة : تحفة النظار "رحمة ابف بطكطة" ) دار بيركت كدار النفائس ، بيركت (4)
 . 691-690ص ،(
عصمت عبد المطيؼ دندش: دكر المرابطيف في نشر اإلسبلـ في غرب أفريقيا، )دار الغرب اإلسبلمي، (5)

 . 149ص ،ـ(1988ىػ/1408بيركت، 
تكماس آرنكلد: الدعكة اإلسبلمية، ترجمة: حسف إبراىيـ حسف كعبد المجيد عابديف، )مكتبة النيضة (6)

 . 391ص ،ـ(1970ىػ/1390المصرية، القاىرة، 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 236 

ميػػـ فػػي بنػػاء الحضػػارة اإلسػػبلمية العربيػػة  إلػػى ظيػػكر تقاليػػد إسػػبلمية زنجيػػة كػػاف ليػػا دكر
 كازدىارىا .

انبثقػػػت رابطػػػة دينيػػػة كعمميػػػة بػػػيف الطػػػرفيف، تمثمػػػت عمػػػى الخصػػػكص فػػػي تػػػردد العممػػػاء  
 –كالحالػة ىػذه  –. فمـ يكف غريبا (1)المغاربة عمى "ببلد السكداف"، كركاج كتبيـ كلغتيـ بيا
و، كمعمػـك أف الحركػة العمميػة عرفػت أف يرحؿ طمبة السكداف إلػى المغػرب قصػد الدراسػة فيػ

في ىػذا العصػر تطػكرا ممحكظػا، بفعػؿ االحتكػاؾ مػع األنػدلس كالمشػرؽ، فتعػددت مراكزىػا، 
ككثػػر أعبلميػػا، كتنكعػػت اىتماماتيػػا، الشػػيء الػػذم كػػاف عامػػؿ اسػػتقطاب لطػػبلب السػػكداف 

ة إلػى نمػكذج الغربي، الذيف كانت ببلدىـ ال تزاؿ فػي مرحمػة التمقػي الفكػرم، كبالتػالي بحاجػ
 .(2)معرفي لمنيؿ منو كاالقتداء بو

غيػػر أننػػا مػػع األسػػؼ نجيػػؿ كػػؿ شػػيء تقريبػػا عػػف بدايػػة البعثػػات الطبلبيػػة السػػكدانية إلػػى 
المغػػػػرب، كدرجػػػػة تكاترىػػػػا إليػػػػو، كظػػػػركؼ إقامتيػػػػا بػػػػو، كانعكاسػػػػاتيا عمػػػػى النشػػػػاط الفكػػػػرم 

جانػب إطبلقػا، مثممػا لػـ تعػره بالسكداف الغربي، فمـ تحفؿ الرحبلت كالكتب الجغرافيػة بيػذا ال
الحكليػػات المغربيػػة أم اىتمػػاـ يػػذكر، كربمػػا يرجػػع ذلػػؾ مػػف أف المغاربػػة كػػانكا قػػادميف مػػف 
أقاصػي بػبلد اإلسػبلـ، كمػازالكا يتممسػكف خطػكاتيـ األكلػى فػي الميػداف العممػي، كقػد انصػب 

أمػا كتػب  تيـ،اىتماميـ الفكرم بما ىك مشرقي كأندلسي، كىذا ما نجد أثره كاضحا في كتابا
 .(3)التاريخ السكدانية، فقد ألفت في كقت متأخر، كانصب اىتماما عمى التاريخ المحمي

كبالتحديػػػد كتػػػاب "تػػػاريخ  –كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ فإننػػػا مػػػدينكف إلػػػى المصػػػادر السػػػكدانية 
بإفػػادتيف عػػف رحػػبلت طػػبلب السػػكداف الغربػػي إلػػى معاىػػد العمػػـ المغربيػػة فػػي  –السػػكداف" 

يط، غير أف عبد الرحماف السعدم أكردىما بطريقة عرضػية فػي سػياؽ إسػيابو العصر الكس
فػػي مكاضػػيع أخػػرل، ليػػذا لػػـ يحمػػؿ نفسػػو عنػػاء إغنائيمػػا بتفاصػػيؿ نحػػف فػػي أمػػس الحاجػػة 

                                                 
 .392- 391تكماس آرنكلد : المرجع السابؽ، ص(1)
المريني )مجمة دعكة  عبد العزيز العمكم: الرحمة العممية مف إمبراطكرية مالي إلى فاس في العصر(2)

 ،ـ(2000ىػ/1420، السنة 350كزارة األكقاؼ اإلسبلمية بالمممكة المغربية، الرباط، العدد الحؽ،
 .94 -90ص

 .المرجع نفسو(3)
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إلييػػػػا. كتعػػػػكد اإلفادتػػػػاف المػػػػذككرتاف إلػػػػى منتصػػػػؼ القػػػػرف الثػػػػامف اليجػػػػرم/ الرابػػػػع عشػػػػر 
 1307ىػػػ/ 733 - 707ي كانكػاف مكسػى )المػيبلدم كبالضػبط إلػى عيػد السػمطاف المػالفك

ـ(، الشػػيء الػػذم يتسػػاءؿ معػػو الباحػػث عػػف كاقػػع الرحمػػة العمميػػة السػػكدانية إلػػى 1332 –
فمػػف غيػػر المسػػتحيؿ أف يكػػكف ىػػذا األخيػػر قػػد  .المغػػرب كالعكػػس قبػػؿ ىػػذا التػػاريخ كبعػػده

ىػػـ منػػػذ اسػػتقبؿ طػػبلب السػػكداف قبػػػؿ ىػػذه الفتػػرة، بػػػالنظر إلػػى أف اإلسػػبلـ انتشػػػر فػػي ببلد
القػػػرف الثالػػػث اليجرم/التاسػػػع المػػػيبلدم، كمػػػف ثػػػـ قػػػد تكػػػكف الرغبػػػة فػػػي التحصػػػيؿ العممػػػي 
اختمػػػػرت فييػػػػا قبػػػػؿ القػػػػرف الثػػػػامف اليجرم/الرابػػػػع عشػػػػر المػػػػيبلدم، كربمػػػػا كػػػػاف العصػػػػر 
المرابطػػي إيػػػذانا ببدايػػػة التػػػدفؽ الطبلبػػي السػػػكداني عمػػػى المغػػػرب، بتػػزامف مػػػع تكسػػػع رقعػػػة 

 .(1) ءاإلسبلـ بجنكب الصحرا
يعكد تميز الثقافة المغربية عف غيرىا مف الثقافات اإلسبلمية في ىذا العصر، إلى تمقيحيا بالثقافة 
األندلسػػػية، فظيػػػرت خبللػػػو مراكػػػز فكريػػػة بعػػػدد مػػػف المػػػدف الغربيػػػة مثػػػؿ فػػػاس كسػػػبتة كسجمماسػػػة 

، كمثػؿ كمراكش، ككانت ىػذه المػدف فػي مسػتكل االسػتجابة لرغبػات السػكداف فػي الػتعمـ كالتحصػيؿ
ىػػػذه القػػػرائف ىػػػي التػػػي دفعػػػت بعػػػض البػػػاحثيف إلػػػى االعتقػػػاد بكجػػػكد حػػػاالت سػػػابقة لتمػػػؾ الكفػػػكد 

 .الطبلبية التي ذكرىا عبد الرحماف السعدم
فقػػد ذىػػب إبػػراىيـ حركػػات إلػػى "أف القػػركييف اسػػتقبمت منػػذ القػػرف الثالػػث عشػػر )المػػيبلدم( أعػػدادا 

 .(2)ليـ إلى كؿ مف القاىرة كتكنس" كبيرة مف طبلب "بكرنك ككانـ". كما ذىب زمبلء
مف جيتو، أف مثؿ ىذه األسفار العممية ال تثيػر االسػتغراب، ألف عػرب  "J. Cuoq" كيقدر

كبربػػػر "كالتػػػة" ك"تنبكػػػت" كػػػانكا يتكجيػػػكف إلػػػى مدينػػػة فػػػاس لمدراسػػػة فػػػي القػػػركييف قبػػػؿ عيػػػد 

                                                 
د كعت: "تاريخ الفتاش في أخبار البمداف كالجيكش كأكابر الناس"، ترجمة كتحقيؽ ىكدام محمك (1)
؛ السعدم )عبد الرحماف(، تاريخ السكداف، ترجمة كتحقيؽ ىكداس (1981دكالفكس، )باريس، ميزكناؼ، ك 

س، ـ( ؛ مجيكؿ، تذكرة النسياف في أخبار ممكؾ السكداف، نشرة ىكدا1981كبنكة، )باريس، ميزكناؼ، 
ـ(. ىي مصادر كتبت عمى التكالي خبلؿ القركف السادس عشر كالسابع عشر كالثامف 1901)باريس، 

 .عشر الميبلدم، كتجمع بيف التاريخ الحديث كتراجـ العمماء كالحكاـ
، أبريؿ 269طبيعة العبلقات المغربية مع إفريقيا الغربية في العصر الكسيط )مجمة دعكة الحؽ، العدد (2)
 .189ص ،ـ(1988مام  –
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اء تزامنػت مػع "كانكاف مكسى". كيضيؼ بأف، الصبلت الفكرية كالدينيػة بػيف ضػفتي الصػحر 
إذا كانت طريؽ التعبػد تكصػؿ )السػكداف( ":العبلقات التجارية كتبادؿ السفارات كيختـ بالقكؿ

إلػػى مكػػة، فػػإف طريػػؽ العمػػـ كالفكػػر تقػػكد إلػػى المغػػرب، حيػػث كػػاف السػػكداف يشػػعركف بػػأنيـ 
 .(1)غير أجانب، مقارنة مع المشرؽ"

كاالجتمػاعي كاىتمػاـ المػرابطيف نستخمص مما سػبؽ: كػاف االسػتقرار السياسػي كاالقتصػادم 
ككالتيػػـ بػػالعمـ كالثقافػػة كىجػػرة العممػػاء إلػػى فػػاس، لتسػػيـ فػػي نيضػػة الثقافػػة فػػي فػػاس فػػي 
عصػػػر المػػػرابطيف، إذ كفػػػرت ليػػػا مقكمػػػات جعمتيػػػا حاضػػػرة مػػػف حكاضػػػر العػػػالـ اإلسػػػبلمي 

 فكثرت فييا مراكز العمـ كالتعميـ، تمؾ التي كاف ليا معممكىا كطبلبيا كمناىجيا.
أف فػػػاس خػػػبلؿ العصػػػر المرابطػػػي لػػػـ تعػػػش بمعػػػزؿ عػػػف العػػػالـ الخػػػارجي، بػػػؿ كانػػػت ليػػػا 
عبلقات ثقافية كطيدة شرقنا كغربنا كشماالن كجنكبنا، ككؿ ذلؾ كاف يحػدث مػف خػبلؿ رحػبلت 
لييا كسكاء كاف أصحاب ىذه الرحاالت فاسييف أك أندلسػييف أك قيػركانييف أك  العمماء منيا كا 

 .تممسانييف أك غير ذلؾ
كشفت الدراسة أف فاس لعبت دكرنا ميمنا في نشر الثقافة اإلسبلمية في المغرب، حيث كػاف 
ليا أثرىا الثقافي في المنطقة المحيطة بيا، ككػذلؾ المنػاطؽ اإلفريقيػة كاألندلسػية كالمشػرقية 
التي تتصؿ بيا بعبلقة مػا مػف العبلقػات عبػر تاريخيػا، كباتػت مركػزنا رئيسػينا لمثقافػة العربيػة 
اإلسػبلمية ليػا مكانتيػا إلػػى جانػب مراكػز العمػـك اإلسػػبلمية األخػرل، كأف العصػر المرابطػػي 
كاف بالنسبة لمدينة فاس االنطبلقػة لحيػاة ثقافيػة شػع نكرىػا فيمػا بعػد ككػاف لػو أثػر ميػـ فػي 

 حياة األمة اإلسبلمية.
***************** 

                                                 
(1) Cuoq (j.), histoire de l’islamisation de l’Afrique de l’ouest des origines à la fin 

de 16ème siècle. Paris. Geuthner, 1984. pp. 108 – 109. Voir aussi : konale 
(D). Les relations culturelles entre Fès et le Mali du 14ème au 16ème siècle. 
In Fès et l’Afrique : Relations économiques culturelles et spirituelles. 
Casablanca. Institut des études africaines de Rabat et la faculté des lettres et 
des sciences humaines. Saix–Fès.1995, p49.  
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أواًل: المصادر المخطوطة:

رسػػالة فػػي ذكػػر مػػف أسػػس فػػاس )مخطػػكط بالييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب تحػػت كؿ: مجيػػ
 قاـ بنسخ ىذا المخطكط عبد السبلـ الغرابمي الجيبلني. (.10988ميكركفيمـ  9732رقـ 

 ثانًيا: المصادر المطبوعة:
ـ(: التكممػة لكتػاب 1260ىػ/658ابف األبار: )أبك عبد ا محمد بف أبي بكر القضاعي ت

 ـ(.1995ىػ/1415ة، تحقيؽ: عبد السبلـ اليراس، )دار الفكر، لبناف، الصم
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: المعجػػػػـ فػػػػي أصػػػػحاب القاضػػػػي اإلمػػػػاـ أبػػػػي عمػػػػي الصػػػػدفي )الييئػػػػ

 ـ(.2008، 2المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ط
، تحقيػؽ: محمػد 2القاضي عيػاض: التعريػؼ بالقاضػي عيػاض، ط/أبك عبد ا محمد بف  

بنشػريفو، )كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػبلمية، مطبعػػة فضػالة المحمديػة، المممكػة المغربيػػة، 
 ـ(.1982

، 2ـ(: ركض القرطػػػاس، ط/1340ىػػػػ/741ابػػػف أبػػػي زرع: )أبػػػك الحسػػػف عمػػػي الفاسػػػي ت
 ـ(.1999ىػ/ 1420الرباط، تحقيؽ: عبد الكىاب بنمنصكر، )المطبعة الممكية، 

ابػػػػػػػف األثيػػػػػػػر: )أبػػػػػػػك الحسػػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكػػػػػػػػريـ بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكاحػػػػػػػد الشػػػػػػػػيباني  
، تحقيػػػؽ: عبػػػد ا القاضػػػي،) دار الكتػػػب 2ـ(: الكامػػػؿ فػػػي التػػػاريخ، ط/1232ىػػػػ/630ت

 ـ(.1995ىػ/1415العممية، بيركت، 
الكبػػرا، )دار ـ(: بيكتػػات فػػاس 1404ىػػػ/807ابػػف األحمػػر: )إسػػماعيؿ ابػػف األحمػػر ت-10

 ـ(.1972المنصكر لمطباعة كالركاقة، الرباط، 
ـ(: نزىػػة المشػػتاؽ فػػي 1164ىػػػ/560اإلدريسػػي: )الشػػريؼ محمػػد بػػف عبػػد العزيػػز ت-11

 ـ(.1866اختراؽ اآلفاؽ، )مطبعة بريؿ، ليدف، 
 ـ(. 2004البرزيمي: فتاكم البرزيمي ، تحقيؽ:محمد الييمة ، )دار الغرب اإلسبلمي -12
ـ(: الػذخيرة فػػي محاسػف أىػػؿ الجزيػػرة، 1147ىػػػ/542اـ: )أبػك الحسػػف عمػي تابػف بسػػ-13

 ـ(.1998ىػ/1419تحقيؽ: سالـ مصطفى البدرم، )دار الكتب العممية، بيركت، 
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ـ(: كتػػاب الصػػمة 1182ىػػػ/578ابػػف بشػػككاؿ: )أبػػك القاسػػـ خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ ت -14
الثقافػػػة الدينيػػػة، القػػػاىرة، كمعػػػو صػػػمة الصػػػمة، تحقيػػػؽ: شػػػريؼ أبػػػك العػػػبل العػػػدكم، )مكتبػػػة 

 ـ(.2008
ـ(: 1377ىػػ/779ابف بطكطة: )أبك عبػد ا محمػد بػف إبػراىيـ المػكاتي الطنجػي -15     

تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب االسفار "رحمة ابف بطكطػة"، )دار بيػركت كدار 
 ـ(.1997ىػ/1418النفائس، بيركت 

متػػػػػكفى فػػػػػي منتصػػػػػؼ القػػػػػرف السػػػػػادس البيػػػػػدؽ: )أبػػػػػك بكػػػػػر بػػػػػف عمػػػػػي الصػػػػػنياجي -16
اليجرم/الثػػاني عشػػر المػػيبلدم(: أخبػػار الميػػدم بػػف تػػكمرت كبدايػػة دكلػػة المكحػػديف، )دار 

 ـ(.1971المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 
ـ(: التشػػكؼ 1220ىػػ/617التػادلي: )أبػك يعقػػكب بػف يكسػػؼ بػف يحيػػى ابػف الزيػػات ت-17

فيؽ، )مطبعة النجػاح الجديػدة، الػدار البيضػاء، ، تحقيؽ: أحمد تك 3إلى رجاؿ التصكؼ، ط/
 ـ(.2010

 ـ(.1987التميدم عبد ا: المطرب في مشاىير أكلياء المغرب )د.ف، طنجة ، -18
-1206ىػػػػػ/604-603التميمػػػػي: )أبػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكػػػػريـ الفاسػػػػي ت-19

تحقيػػػؽ: محمػػػد  ـ(: المسػػتفاد فػػػي مناقػػػب العبػػػاد بمدينػػػة فػػػاس كمػػػا يمييػػػا مػػػف الػػػببلد،1207
 (.ـ2002الشريؼ، )منشكرات كمية اآلداب بتطكاف، 

ـ(: نيػػؿ االبتيػاج فػػي تطريػز الػػديباج، تقػػديـ: 1626ىػػػ/1036التنبكتػي: )أحمػػد بابػا ت-20
 ـ(.2000ىػ/1421عبد الحميد عبد ا اليرامة، )منشكرات دار الكتاب، طرابمس، 

اليجرم/الرابػػع عشػػر المػػيبلدم(:  الجزنػػائي: )عمػػي الجزنػػائي، مػػف أىػػؿ القػػرف الثػػامف-21
، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الكىػػػػاب بنمنصػػػػكر، )المطبعػػػػة الممكيػػػػة، الربػػػػاط، 3جنػػػػى زىػػػػر اآلس، ط/

 ـ(.2008ىػ/1429
ـ(: شػػػذرات 1678ىػػػػ/1089الحنبمػػػي: )عبػػػد الحػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد العكػػػرم ت-22

شػػؽ، ، تحقيػػؽ: عبػػد القػػادر األرنػػؤكط كمحمػػكد األرنػػؤكط، )دار ابػػف كثيػػر، دم1الػػذىب ط/
 ـ(.1986ىػ/1406



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 241 

، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد ا عنػػػاف، 4ابػػػف الخطيػػػب: االحاطػػػة فػػػي أخبػػػار غرناطػػػة، ط/-23
 ـ(ػ 2001ىػ/1421)مكتبة الخانجي، القاىرة، 

ـ(: مقدمػػة ابػػف 1405ىػػػ/808ابػػف خمػػدكف: )أبػػك زيػػد عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ت-24     
 ـ(.2010لقاىرة، ، تحقيؽ: عمي عبد الكاحد كافي، )نيضة مصر، ا5خمدكف، ط/

 ـ(.1985، ) دار القمـ، بيركت، 5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر، ط/25
ـ(: كفيػػات 1282ىػػػ/681ابػػف خمكػػاف: )شػػمس الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد ت-26

دار صػػػػػادر، بيػػػػػركت، ، تحقيػػػػػؽ: إحسػػػػػاف عبػػػػػاس، )1األعيػػػػػاف كأنبػػػػػاء أبنػػػػػاء الزمػػػػػاف، ط/
 ـ(.1971

 ـ(.1980، )دار العمـ لممبلييف، بيركت، 5خير الديف الزركمي: األعبلـ، ط/-27
الػػػػػدباغ، معػػػػػالـ اإليمػػػػػاف، تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد المجيػػػػػد خيػػػػػالي، )دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت، 

 ـ(.2005ىػ/1426
ـ(: المطػػرب مػػف أشػػعار أىػػؿ 1235ىػػػ/633ابػػف دحيػػة: )أبػػك الخطػػاب عمػػر بػػف حسػػف ت

لمغػػػػػػػػػػرب، تحقيػػػػػػػػػػؽ: أ.إبػػػػػػػػػػراىيـ األبيػػػػػػػػػػارم كآخػػػػػػػػػػركف، )دار العمػػػػػػػػػػـ لمجميػػػػػػػػػػع، بيػػػػػػػػػػركت، ا
 ـ(.1955ىػ/1374

ـ(: سػير أعػبلـ النػببلء، 1347ىػػ/748الذىبي: )محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قايمػاز ت
، تحقيػػػػػػػػػػؽ: شػػػػػػػػػػعيب األرنػػػػػػػػػػؤكط كحسػػػػػػػػػػيف األسػػػػػػػػػػد، )مؤسسػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػالو، بيػػػػػػػػػػركت، 1ط/

 ـ(.1996ىػ/1417
(، تػػػاريخ السػػػكداف، ترجمػػػة كتحقيػػػؽ ىػػػكداس كبنػػػكة، )بػػػاريس، السػػػعدم )عبػػػد الرحمػػػاف-31

 ـ(.1981ميزكناؼ، 
ـ(: االستقصػا فػػي أخبػػار المغػػرب 1897ىػػػ/1315السػبلكم: )أحمػػد بػػف خالػد الناصػػرم ت 

 ـ(.2007ىػ/1432، تحقيؽ: محمد عثماف، )دار الكتب العممية، بيركت، 2األقصى، ط/
ف كالنحػػػاة، تحقيػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ، السػػػيكطي: بغيػػػة الكعػػػاه فػػػي طبقػػػات المغػػػكيي-33

 ـ(.1964)مطبعة عيسى البابي الحمبي، 
 ـ(.2008، )الييئة المصرية العامة لمكتاب، 2الضبي: بغية الممتمس، ط/-34
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عبػػد الػػرحمف الفاسػػي: ذكػػر بعػػض مشػػاىير أىػػؿ فػػاس فػػي القػػديـ، تحقيػػؽ: خالػػد بػػف -35
 ـ(.2007ىػ/1428أحمد الصقمي ، )المغرب ، فاس ، 

فػي ذكػر أخبػار األنػدلس  البيػاف المغػرب ـ(:1295ىػػ/695عذارم: )المراكشي ت ابف-36
.ليفػػػي بركفنسػػػاؿ، )الػػػدار العربيػػػة لمكتػػػاب حقػػػكؽ 3كالمغػػػرب، ط/ ، تحقيػػػؽ: ج.س.كػػػكالف كا 

 (.ـ1983الطبع كالنشر لدار الثقافة، بيركت، 
، تحقيػؽ: محمػد إبػراىيـ الكتػاني 1بياف المغػرب "قسػـ المكحػديف" ط/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ال-37

 ـ(.1985ىػ/1406كآخريف، )دار الثقافة، الدار البيضاء، 
ـ(: الػػديباج المػػذىب فػػي 1396ىػػػ/799ابػػف فرحػػكف: )إبػػراىيـ بػػف عمػػي اليعمػػرم ت -38

ث، ، تحقيػػػؽ: محمػػػد األحمػػػدم أبػػػك النػػػكر، )مكتبػػػة دار التػػػرا2معرفػػػة أعيػػػاف المػػػذىب، ط/
 ـ(.2005ىػ/1426القاىرة، 

ابػػػػػػػف الفرضػػػػػػػي: )أبػػػػػػػك الكليػػػػػػػد عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ األزدم الحػػػػػػػافظ -39
، )الييئة المصرية العامة لمكتػاب، القػاىرة، 2ـ( تاريخ عمماء األندلس، ط/1012ىػ/403ت
 ـ(.2008،

ـ(: الغنيػػػة 1149ىػػػػ/544القاضػػػي عيػػػاض: )عيػػػاض بػػػف مكسػػػى اليحصػػػبي السػػػبتي -40
، تحقيػػػػػػؽ: مػػػػػػاىر زىيػػػػػػر جػػػػػػرار، )دار الغػػػػػػرب 1يكخ القاضػػػػػػي عيػػػػػػاض"، ط/"فيرسػػػػػػت شػػػػػػ

 ـ(.1982ىػ/1402اإلسبلمي، بيركت، 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ترتيػػػػػب المػػػػػدارؾ، تحقيػػػػػؽ: عمػػػػػي عمػػػػػر، )دار االمػػػػػاف، الربػػػػػاط ، -41

 ـ(.2009ىػ/1430
ـ(: جػذكة االقتبػاس فػي 1616ىػػ/1025د بف محمػد تابف القاضي: )أبك العباس أحم-42

ذكػػػػر مػػػػػف حػػػػؿ مػػػػػف األعػػػػبلـ بمدينػػػػػة فػػػػاس، )دار المنصػػػػػكر لمطباعػػػػة كالكراقػػػػػة، الربػػػػػاط، 
 ـ(.1973

، تحقيػػػؽ: 1ـ(: صػػػبح األعشػػػى، ط/1417ىػػػػ/820القمقشػػػندم: )أحمػػػد بػػػف عمػػػي ت -43
 ـ(.1987ىػ/1407نبيؿ خالد الخطيب، )دار الكتب العممية، بيركت، 

ـ(: سػػمكة األنفػػاس كمحادثػػة األكيػػاس 1927ىػػػ/1345تػػاني: )محمػػد بػػف جعفػػر ت الك-44
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فػػيمف أقبػػر مػػف العممػػاء كالصػػمحاء بفػػاس: تحقيػػؽ: عبػػد ا الكامػػؿ الكتػػاني كآخػػركف، دار 
 ـ.2004الثقافة لمنشر، الدار البيضاء، 

: مارمكؿ: )كرفخاؿ متكفى في آكاخر القرف العاشػر اليجرم/السػادس عشػر المػيبلدم(-45
-1408إفريقيػػػػػػػػػا، ترجمػػػػػػػػػة: محمػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػي كآخػػػػػػػػػركف، )مكتبػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػارؼ، الربػػػػػػػػػاط ، 

 ـ(.1989-1988ىػ/1409
مجيػػكؿ: )لمؤلػػؼ مجيػػكؿ مػػف كتػػاب القػػرف الثػػامف اليجرم/الرابػػع عشػػر المػػيبلدم(: -46

الحمػػػؿ المكشػػػية فػػػي األخبػػػار المراكشػػػية، تحقيػػػؽ: سػػػييؿ زكػػػار كعبػػػد القػػػادر زمامػػػة، )دار 
 ـ(.1979البيضاء،  الرشاد الحديثة، الدرا

 ـ(.1901مجيكؿ، تذكرة النسياف في أخبار ممكؾ السكداف، )نشرة ىكداس، باريس، 
محمػػػكد كعػػػت: "تػػػاريخ الفتػػػاش فػػػي أخبػػػار البمػػػداف كالجيػػػكش كأكػػػابر النػػػاس"، ترجمػػػة -48

 ـ(.1981كتحقيؽ ىكدام كدكالفكس، )باريس، ميزكناؼ، 
يػػة فػػي طبقػػات المالكيػػة )دار الفكػػر مخمػػكؼ )محمػػد بػػف محمػػد(: شػػجرة النػػكر الزك ابػػف-49

 ـ( 1931ىػ/1350لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د.ـ ،
المراكشػػػػػػػػي: )أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد ا محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الممػػػػػػػػؾ األنصػػػػػػػػارم  -50
ـ(: الػػذيؿ كالتكممػػة لكتػػابي المكصػػكؿ كالصػػمة، تحقيػػؽ: محمػػد بػػف شػػريفة، 1303ىػػػ/703ت

لسػفر الثػامف. كالسػفر الرابػع، كالسػفر الخػامس، )دار الثقافة، بيركت، د.ت، السفر األكؿ، كا
 ـ(. 1965كالسفر السادس، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت،

ـ(: المعجػػب فػػي تمخػػيص أخبػػار المغػػرب، 1249ىػػػ/647المراكشػػي: )عبػػد الكاحػػد ت -51
 ـ(.1963تحقيؽ: محمد سعيد العرياف، )د.ف، القاىرة، 

كليػػاء كالعممػػاء بتممسػػاف )المطبعػػة الثعالبيػػة، الجزائػػر، ابػػف مػػريـ: البسػػتاف فػػي ذكػػر األ-52
 ـ( ػ 1908

(: نفػػح الطيػػب ، ـ1631ىػػػ/1041المقػػرم: )شػػياب الػػديف أحمػػد المقػػرم التممسػػاني ت-53
 ـ(.1998ىػ/1419، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، )دار الفكر، بيركت، 1ط/
األندلسػػػػػي، كػػػػػاف حينػػػػػا سػػػػػنة  النبػػػػػاىي: )أبػػػػػك الحسػػػػػف بػػػػػف عبػػػػػد ا النبػػػػػاىي المػػػػػالقي-54
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ـ(: تػػػاريخ قضػػػاة األنػػػدلس "المرقبػػػة العميػػػا فػػػيمف يسػػػتحؽ القضػػػاء كالفتيػػػا"، 1390ىػػػػ/793
تحقيػػػػػػػػؽ: لجنػػػػػػػػة إحيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػي، )منشػػػػػػػػكرات دار اآلفػػػػػػػػاؽ الجديػػػػػػػػدة، بيػػػػػػػػركت، 

 ـ(.1983ىػ/1403
ي ـ(: نيايػػة األرب فػػ1332ىػػػ/732النػػكيرم: )شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب ت-55

 ـ(.1983فنكف األدب تحقيؽ: حسيف نصار، )الييئة العامة لمكتاب، القاىرة، 
الػػػػػػػكالتي: )أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد ا محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػي بكػػػػػػػر الصػػػػػػػديؽ أبػػػػػػػي عبػػػػػػػد ا محمػػػػػػػد -56
ـ(: فػػػتح الشػػػككر فػػػي معرفػػػة أعيػػػاف عممػػػاء التكػػػركر )تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ 1804ىػػػػ/1219ت

 ـ(.1981ىػ/1401 الكتاني كمحمد حجي، )دار الغرب اإلسبلمي، بيركت،
ـ(: معجػػػػـ البمػػػػداف، 1229ىػػػػػ/626يػػػػاقكت الحمػػػػكم: )شػػػػياب الػػػػديف أبػػػػك عبػػػػد ا ت-57
 1410، تحقيػػػػػػػؽ: فريػػػػػػػد عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز الجنػػػػػػػدم، )دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، ،1ط/
 ـ(.1990ىػ/

 ثالثًا/ المراجع العربية والمعربة:
سػػف كعبػػد المجيػػد عابػػديف، آرنكلػػد، تكمػػاس: الػػدعكة اإلسػػبلمية، ترجمػػة: حسػػف إبػػراىيـ ح-1

 ـ( .1970ىػ/1390)مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 
البركػة، محمػد: فقػو النػكازؿ عمػى المػػذىب المػالكي "فتػاكم أبػي عمػراف الفاسػي" )مطبعػػة -2

 ـ(.2010أفريقيا الشرؽ، المغرب، الدار البيضاء، 
 ـ (.1958يضاء، د.ف ، بنعبد ا، عبد العزيز: مظاىر الحضارة المغربية ) الدار الب-3
، )دار الثقافػة، المغػرب، 2ابف تاكيت، محمد بف ك الصادؽ، محمد: األدب المغربي ط/-4

 ـ(.1978
 ـ(.1995حجي، محمد: جكالت تاريخية )دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، -5
حركػػػػػػػػػػات: المغػػػػػػػػػػرب عبػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػاريخ، )دار الرشػػػػػػػػػػاد الحديثػػػػػػػػػػػة، الػػػػػػػػػػدار البيضػػػػػػػػػػػاء، -6

 ـ(.2009ىػ/1430
ـ )دار 15ىػػ/9ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، إبراىيـ: مدخؿ إلى تاريخ العمـك بالمغرب المسمـ حتى القػرف ػػػػ-7

 ـ (.2000الرشاد الحديثة، الدار البيضاء ، 
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حسػػػف، عمػػػي حسػػػف: الحضػػػػارة اإلسػػػبلمية فػػػي المغػػػػرب كاألنػػػدلس، )مكتبػػػة الخػػػػانجي، -8
 ـ(.1980القاىرة ،

ؼ: دكر المرابطيف في نشر اإلسبلـ في غػرب أفريقيػا، )دار الغػرب دندش، عصمت عبد المطي-9
 ـ(.1988ىػ/1408اإلسبلمي، بيركت، 

، )منشػػكات عكػػاظ، الربػػاط، 2السػػائح، الحسػػف: الحضػػارة المغربيػػة "البدايػػة كاالسػػتمرار"، ط/ -10
 ـ(.2004

 ـ(.1981يركت، سالـ، السيد عبد العزيز: تاريخ المغرب الكبير، )دار النيضة العربية ، ب -11
السامرائي، خميؿ إبراىيـ: عبلقات المرابطيف بالممالؾ اإلسبانية باألندلس كبالدكؿ اإلسبلمية  -12

 ـ(.1985)منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، العراؽ، 
 العبادم، أحمد مختار: في تاريخ المغرب كاألندلس، )دار النيضة العربية، بيركت، د.ت.(-13

: عصػػػػػر المػػػػػرابطيف كالمكحػػػػػديف فػػػػػي المغػػػػػرب كاألنػػػػػدلس )مكتبػػػػػة عنػػػػػاف، محمػػػػػد عبػػػػػد ا
 ـ(.1996الخانجي: القاىرة، 

غنيمػػػػة، محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحيـ: تػػػػاريخ الجامعػػػػات اإلسػػػػبلمية، تطػػػػكاف، )دار الطباعػػػػة -15
 ـ(.1953المغربية، 

كنػػػػكف، عبػػػػد ا: ذكػػػػر مشػػػػاىير رجػػػػاؿ المغػػػػرب ) دار الكتػػػػاب المبنػػػػاني ، بيػػػػركت ، -16
 د.ت(. 

 ـ(.1956حمكد، حسف أحمد: قياـ دكلة المرابطيف، )دار الفكر العربي، القاىرة، م-17
المنكني، محمد: مبلمح العبلقػات الثقافيػة بػيف المغػرب كتػكنس )ضػمف كتػاب مجػالس -18

عػداد: د.محمػد بػف عػزكز، شػركة  األنس في الصبلت العممية بيف المغرب كتػكنس، جمػع كا 
، بيركت، التراث الثقافي المغربي، )الدار ال  ـ(.2011ىػ/1432بيضاء، دار بف حـز

مكرينػػػك، مانكيػػػؿ جكميػػػت: الفػػػف اإلسػػػبلمي فػػػي إسػػػبانيا، ترجمػػػة: لطفػػػي عبػػػد البػػػديع -19
 كمحمكد عبد العزيز، )د.ـ، د.ت(.

مػػػػػؤنس، حسػػػػػيف: معػػػػػالـ تػػػػػاريخ المغػػػػػرب كاألنػػػػػدلس )دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة، القػػػػػاىرة، -20
 ـ(.1989

 رابًعا/ األبحاث والمقاالت:
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أحمػػد، عمػػي: القػػدس فػػي نظػػر المغاربػػة كاألندلسػػييف خػػبلؿ العصػػكر الكسػػطى  -1 
 ـ(.1999، سنة 9)مجمة التاريخ العربي، الرباط، العدد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ببلد الشاـ في نظر المغاربة كاألندلسييف منذ بداية القرف السػادس حتػى نيايػة 
 ـ(.2000، سنة 15رم )مجمة التاريخ العربي، الرباط، العدد القرف التاسع اليج

بكيػػكراف، بنعيسػػى: فضػػؿ الحػػج عمػػى العمػػـ فػػي المغػػرب اإلسػػبلمي ) بحػػث ضػػمف نػػدكة فػػي 
 ـ (.2005ىػ/1426مكة المكرمة تحت عنكاف: فضؿ الحج عمى العمـ، سنة )

مجمػة تصػدرىا كزارة الجحكم، محمد: التاريخ الفكرم كالثقافي لمقػركييف )مجمػة دعػكة الحػؽ، 
األكقػػاؼ اإلسػػبلمية بالمممكػػة المغربيػػة، الربػػاط، العػػدد الخػػاص عػػف جػػامع القػػركييف، تحػػت 

 ـ.2002، السنة 364رقـ 
حركػات، إبػػراىيـ: طبيعػة العبلقػػات المغربيػة مػػع إفريقيػا الغربيػػة فػي العصػػر الكسػيط )مجمػػة 

 ـ(.1988مام  –، أبريؿ 269دعكة الحؽ، العدد 
عزيػػز: الرحمػػة العمميػػة مػػف إمبراطكريػػة مػػالي إلػػى فػػاس فػػي العصػػر المرينػػي العمػػكم، عبػػد ال

)مجمػػػػػػة دعػػػػػػكة الحػػػػػػؽ، تصػػػػػػدرىا كزارة األكقػػػػػػاؼ اإلسػػػػػػبلمية بالمممكػػػػػػة المغربيػػػػػػة، الربػػػػػػاط، 
 .ـ(2000ىػ/1420، السنة 350العدد

الفاسػػػػي، محمػػػػد : أبػػػػك عمػػػػراف الفاسػػػػي كالعبلقػػػػات العمميػػػػة بػػػػيف المغػػػػرب كتػػػػكنس ) مجمػػػػة 
 ـ (.1980، السنة  17لعدد المناىؿ ، ا

المزينػػي، إبػػراىيـ بػػف محمػػد الحمػػد: رحػػبلت المغاربػػة إلػػى المشػػرؽ اإلسػػبلمي )ضػػمف نػػدكة 
 ـ(.1997ىػـ1418اتحاد المؤرخيف العرب بعنكاف: ببلد المغرب كعبلقتيا بالمشرؽ، 

الػػػكزاني، عبػػػد العمػػػي: الػػػدكر الحضػػػارم لمدينػػػة فػػػاس، )مجمػػػة دعػػػكة الحػػػؽ، تصػػػدرىا كزارة 
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، الرباط، العػدد الثػاني، السػنة السادسػة  عمـك

 ـ(.1973ق/ 1393عشر، 
 خامًسا/ الرسائل العممية غير المنشورة:      

إبػػراىيـ، محمػػد عػػادؿ عبػػد العزيػػز: أثػػر األنػػدلس الحضػػارم عمػػى المغػػرب )رسػػالة لنيػػؿ  -1
 ـ(.1986ىػ/1406يد البحكث كالدراسات األفريقية، درجة الدكتكراه، جامعة القاىرة، مع

حسف، نجكل أبك بكر محمد: فقياء المالكية فػي األنػدلس فػي عصػر المػرابطيف كأثػرىـ  -2
فػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػاة السياسػػػػػػػػػية )رسػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػتير، جامعػػػػػػػػػة جنػػػػػػػػػكب الػػػػػػػػػكادم، كميػػػػػػػػػة اآلداب 
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 ـ(.2003ىػ/1424
السػػكداف الغربػػي فػػي العصػػر  العمػػكم، عبػػد العزيػػز: "تػػأثيرات بػػبلد المغػػرب عمػػى حضػػارة-3

فػاس،  –الكسيط": "الػديف كالفكػر"، )أطركحػة دكتػكراه، تخصػص تػاريخ، كميػة األدب سػايس 
 ـ(.1999
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