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m 
  

الحمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى ال سـيما           
  :عبده المصطفى وعلى آله المستكملين  الشرفا ، أما بعد

فإن اهللا قد جعل العلماء كالنجوم في السماء المظلمة ينيرون          
لى  عى اِهللاو إلَعد َأبيليَ س ِهِذ ه ْل قُ (السبيل الذي خطه خير البرية      

ا ومنِ  انَ يرٍةِصب اتبمعلوم في كل زمان     األمة؛ وفضلهم على    1)نيع 
  .أو مكان

ومن صفوة هؤالء العلماء الربانيين نجد محمدا بـن عبـاد           
الرندي النفزي؛ وهو من بين علمـاء القـرن الثـامن الهجـري             

  .بالمغرب األقصى
وإني ألحمد اهللا تعالى أن يسر لي هذه الفرصة للتعريف بهـذا      

بغية السائلين عن ابـن     \  موسوم ب العلم في إطار هذا البحث ال     
  .Jعباد عالم القرويين في عصر بني مرين

 يكون على فصلين؛ حيث حاولت من خالل        نارتأيت أ ولقد  
 إبراز عصر ابن عباد من الجانبين السياسي ثم العلمـي فـي             األول

  .ظل دولة بني مرين بالمغرب األقصى
ـ          دها ولقد تأثرت كثيرا بتاريخ هذه الدولة خصوصا أيام مج

وحضارتها لما حكمها الرجال الصالحون؛ ال يمأل قلبهم مثقـال          
حبة من طمع أو جشع، فخدموا المغرب خيـر خدمـة خطهـا             

  . لينضموا إلى صفحاته الذهبية- كالعادة -التاريخ 
ونخص بالذكر األميرين أبي الحسن علي بن عثمان وأبـي          
 عنان فارس بن أبي الحسن، حيث عاش المغرب أيامهمـا أوجـه           

  .السياسي والعلمي
وعلى العكس فقد تحسرت على ما أصاب هذه الدولة من          
وهن بسبب سوء التسيير وحب النفس والطمع والبعد عن أحكـام           
الشريعة اإلسالمية فكلما ابتعدنا عن شـرعنا إال وابتعـدنا عـن        

  .المجد والحضارة
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 للحـديث عـن جـامع       - الفصل نفسه  ضمن   -ثم انتقلت     
خه ومراحل تأسيسه فألفيته معلمة جمعت بـين   القرويين ألبرز تاري  

بداعة العمران وبين التقدم العلمي على مر العصور، ولقـد حـاز            
 سنة مما يبـرز لنـا       15عالمنا ابن عباد شرف الخطابة به مدة        

  .مدى ارتباطه به
أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن حياتـه معرفـا           

مذ عليهم باألنـدلس    بأصله ونسبه ومسقط رأسه وشيوخه الذين تتل      
ثم بأنحاء مختلفة من المغربين األوسط واألقصى؛ ما جعله عالما       

  .متمكنا ينذر مثله في زمانه
كما حاولت اإلتيان ببعض الشهادات على لـسان علمـاء    
زمانه المعتبرين أمثال الشيخ أحمد زروق وابن عاشـر وغيـرهم           
 اعتمادا على مصادر موثوقة؛ وأخص بالذكر المخطوط الـذي        

إفادة المرتاد  "وقفت عليه من الخزانة العامة بالرباط الموسوم ب         
ويمكن القول إنني لم أكن محظوظا      " بالتعريف بالشيخ ابن عباد   

ألحوز شرف االطالع على هذا المخطوط محققا تحقيقا علميـا          
متكامال، من قبل األستاذ الفاضل الدكتور خالد بن أحمد الصقلي    

  .لتأخر إصداره
لحديث عن عطائه العلمي مع تصنيفه ثم التعريف        ثم انتقلت ل  

  .بنموذجين من ذلك حسب ما تسمح به المادة العلمية المتوفرة
جمع الـصور  على وتجدر اإلشارة إلى أنني قد عملت جاهدا     

والوثائق المتعلقة بالموضوع قصد تقريب الصورة للقارئ، ومـن         
والتـرميم  قدر اهللا عز وجل أن يغلق جامع القرويين قصد اإلصالح           

 هذا ما جعلني أعتمد على صور قديمة بعض الشيء مـن           ،1حاليا
  .لعبد الهادي التازي" جامع القرويين"مراجع مختلفة ككتاب 

ويمكن تحديد المشاكل التي واجهتها في هذا البحـث فـي           
 والمراجع المتعلقة بالموضوع، حيث قمت بالبحث       ندرة المصادر   

تبات وغالبا مـا أخـرج      الجاد الطويل داخل مجموعة من المك     
  .خالي الوفاض

فإن كنت محظوظا ووجدت الكتاب فإما أن يكون ثمنـه           
تـه  ءباهضا ال يتناسب و فحواه البثة، وإما أن تكون ملزمـا بقرا       

  .لمدة معينة ال توصلك إلى مبتغاك
                                                

  !ا آثار دور إسالمية أثناء الترميم بالصفة  اكتشف به حاليا بقاي- 1
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أما محاولة النسخ فهي مستحيلة بالنـسبة للطالـب نظـرا       
 !للثمن المخصص لذلك مقارنة مع دخل الطالب

ولكن ومهما يكن من شيء فإن المصاعب تصنع الرجـال          
  .والباحثين المخلصين

لذلك فإن أغلب ما اعتمدته من مصادر ومراجع ومقـاالت          
كان من عطاء األستاذ الفاضل العزيز خالـد الـصقلي، وهـذه            
مناسبة ألبث له كامل الشكر من أعماق قلبي لتشرفي بإشرافه ثم           

 في كل شـيء دقيـق أو جليـل          لنصائحه القيمة ومسايرته للبحث   
  .ليكون على ما هو عليه والحمد هللا

 أن تولي الجهات المسؤولة وجهها شـطر المجـال          وأتمنى
العلمي اقتداء بأسالفهم خاصة المرينيين الذين خدموا العلـم حـق           

  .خدمة فجنوا بذلك ثمار الحضارة الحقيقية
با  أكون قد أديت زكاة قلمي وواج      أنوأخيرا أسأل اهللا تعالى     

ال على نحو دين اإلسالم، فقد بذلت ما في وسعي من جهد غير أنني              
أدعي الكمال في عملي ألن الكمال هللا وحده، فإن أصبت فمن اهللا            
وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وحسبي اهللا، عليه توكلت وإليه          

  .أنيب
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 عباد وجامع القرويينعصر ابن .  
  

 
  

أحاول ضمن هذا الفصل إبراز عصر ابن عباد من اجلانبني السياسي مث العلمي، يف 
  .ظل دولة بين مرين باملغرب األقصى

  .فما هو أصل بين مرين ؟ وكيف تأتى هلم حكم املغرب بعد القوة املوحدية ؟
ية اليت عاصرها ابن  األحداث السياسأهمسنرى ذلك باختصار مع التركيز على 

   .عباد من ميالده إىل وفاته
كما سنرى ما متيزت به حقبته املباركة من متيز يف سائر العلوم وإبداع هائل ال 
يزال التراث املريين باملغرب عموما وفاس خصوصا، قائما وشاهدا على ذلك إىل يومنا هذا 

  .ينتظر أغلبه من يشمر عن ساعد اجلد يف القيام بتحقيقه
سننتقل للحديث عن جامع القرويني ملا له من دور فعال يف عصر بين مرين، مث مث 

  . فارق حياتهأنالرتباط ابن عباد الوثيق ذا اجلامع إىل 
   املراحل اليت مر ا منذ تأسيسه إىل وفاةأهمهي  فما هو تاريخ هذا اجلامع ؟ وما

  ابن عباد ؟
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 دولة عظيمة أسسها صفوة العباد،      أمامإن احلديث عن عصر ابن عباد جيعلنا نقف         
  .فقدر اهللا هلا حكم قرنني من الزمان قبل أن تباد، إا دولة بين مرين

لكن ما هي اجلوانب السياسية والعلمية اليت متيزت ا هذه الدولة حياة ابن عباد يف     
  .؟ ظلها

  
       1– 

  
متيز عصر ابن عباد بأحداث مهمة قلبت جمرى التاريخ خصوصا وأنه قد عاصـر              
قمة ازدهار دولة بين مرين حتت ظل حكم السلطان أيب احلسن علي بن عثمان وأيب عنان                

  .فارس بن أيب احلسن، مث بداية دور الضعف إىل عهد أيب العباس أمحد بن أيب سامل
ما نتحدث عن أصل بين مرين وأخذهم بزمام احلكم بعد سنرى ذلك بالتفصيل بعد   

  .املوحدين
       
     – 

  
وهم أمم كثرية، منهم مغراوة، وبنـو       " يرجع أصل بين مرين باالمجاع إىل زناتة؛        

ـ            شاتة، يفرن إخوم، وزواغة، ووجدجية، وبنو فاتن، ومغيلة، ومطغرة، ومديونـة، وك
وملزوزة ومطماطة، ووهلاصة، ولواتة، ومرنيسة، وبنو دمر، ونفوسة، وبنو يطوفت، وبنو           
خيفش، وبطوية، وكزناية، وبنو ورتطغري، وبنو يزونت، وملكيشة، وعشعاشة، وسدريكة،          

ة، وبنو واسـني، وزحيلـة، وسـومانة،        تراوة وملاية، وبنو مسارت، وسدرا    ونفزة، وج 
  1..."و مرين، وبنو عبد الواد وإخوم بنو جننيوورسيفة، وبنو تاجرة، وبن

  :وقد قسم العالمة ابن خلدون جيل زناتة إىل طبقتني
                                                

 .15. م، ص1972/  هـ 1392طبع دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط .  جمهول، الدخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية- 1
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  . هي اليت كان منها مغراوة ملوك فاس، وبنو يفرن ملوك سال:الطبقة األوىل -
 هي اليت كان منهم بنو عبد الواد، ملـوك تلمـسان واملغـرب            :الطبقة الثانية  -

 1.  فاس واملغرب األقصىاألوسط، وبنو مرين ملوك
وأما مرين ، فهو أحد جدود القبائل اليت تفرعت عن زناتة، ومنه تفرعت فخذات كـثرية      
جتتمع كلها يف ورتاجن بن مرين، ومن هذه الفخذات بنو نعمان وبنو مزال وبنو زنطار،               

  2.اخل
اب  أم عرب صرحيون، ومن أصح :فاألولواختلف املؤرخون يف أصل زناتة على قولني؛        

 روض القرطاس، وإمساعيل ابن األمحـر       هذا الرأي جند عليا بن أيب زرع الفاسي صاحب        
، مبعىن أن أصل بين مرين يرجع إىل قيس صاحب روضة النسرين، وصاحب الذخرية السنية   

، وحجتهم يف ذلك أن هذا القول هو ألكثـر       3عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان        
 العرب والرببر، كما اعتمدوا على قول األديب مالك بـن           أهل التاريخ واملعرفة بأنساب   

  :املرحل وهو ميدح أمري املسلمني يعقوب بن عبد احلق
  

  فخر وهم للورا فخر إذا افتخروا*** م  ـأنتم ألبناء عبد احلق كلّه" 
  4"بر بن قيس وقيس جده مضر*** فحسبكم شرفا أن كان جدكم

وقول بعض ولد مادغيس بن بر:  
  قيس عيالن بين العز األول*** يها السائل عن أحسابنا أ" 

  5"طارد األزمة حنّار اإلبل *** حنن ما حنن بنو بر الندا   
  :ونقل عن بعض شعراء العرب رمحهم اهللا قوهلم

                                                
ستاذ أمحد الناصري، منشورات حتقيق وتعليق األ. أمحد بن خالد الناصري السالوي، كتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى:   أنظر- 1

 .11. ، ص4. م ، ج2001/  هـ 1421، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء  )املغربية(وزارة الثقافة واالتصال 
 ، 2. م ، ج1984/  هـ 1405 : 2.نشر وتوزيع دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء  ط.   إبراهيم حركات، املغرب عرب التاريخ- 2

 .9.ص
املطبعة امللكية، الرباط .  املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، لعلي بن أيب زرع الفاسياألنيس -:   أنظر - 3
  .365. م ، ص1999/  هـ 1420 : 2.ط

 .14.مصدر سابق، ص. الذخرية السنية-               
 .14.مصدر سابق، ص. الذخرية السنية:   أنظر- 4
 .366.مصدر سابق، ص. األنيس املطرب: ر أنظ- 5



 8

  توخ هداك اهللا سبل األطايب*** ا ــأال أيها الساعي لفرقة بينن"         
  بـمنانا وهم جد كبري املناس*** ة  و     فأقسم أنا والربابر إخـــ

  1"على رغم أعداء لئام املناقب*** أبونا أبوهم قيس عيالن يف الذرا 
  

واملتأمل هلذه احلجج جيدها إما على لسان أدباء يتزلفون املكانة عند سالطني بين مرين،              
  .وإما على لسان جمهولني ال يعلم حاهلم

لذخرية حول الوثيقة اليت اعترف فيها أجنـاد        ويعترب أقوى دليل عندهم ما نقله صاحب ا       
 زناتة أصلها عريب، واجتمع على كتابة هذه الوثيقة أشراف          أنقيس عيالن بصريح العبارة على      

بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما شهد به أجنـاد          : " قيس وزناتة ورؤساء الرببر والروم، ونصها     
وعلـى   أنفسنا أنا أقررنا لكم وشهدنا على       :قيس عيالن إلخوام زناتة بين بر بن قيس عيالن        

آبائنا وأجدادنا أنكم معشر زناتة من ولد قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فأنتم              
ترثوننا ونرثكم، جنتمع يف جد واحد، وهو قيس عيالن، فلكم ما        واحلمد هللا إخواننا نسبا وأصال    

  .2..."لنا، وعليكم ما علينا
 هذه الوثيقة أصال يف كون حسان بن النعمان كان لـه جـيش،              ويتجلى سبب كتابة  

وراس وجد زناتة قـد اجتمعـت لقتالـه،         ويتشكل أكثر عناصره من قيس فلما حلّ جببال األ        
يا معشر زناتة أنتم إخواننا يف النسب، فلم ختالفونا وتعينون علينا           : " فدعاهم لإلسالم، وقال هلم   

العرب تنكـرون   ولكنكم معشر !بلى : " قالوا" عيالن ؟أعداءنا ؟ أليس أبوكم بر بن قيس بن       
، فكتبـت   "لنا ذلك وتدفعوننا عنه، فإذا أقررمت باحلق ورجعتم إليه فاشهدوا لنا على أنفـسكم             

  3.الوثيقة كما سلف
ولكن عدم ذكر مصدر الوثيقة من طرف صاحب الذخرية جعل املسألة غري حمسوم فيها              

تا لعروبة زناتة ملا يعرف عن قدماء العرب عـن حرصـهم            إثبا" بتاتا، وإذا ما صحت فستكون    

                                                
 )..367 – 366(.مصدر سابق، ص.روض القرطاس:  أنظر- 1
 .17.مصدر سابق، ص.الذخرية السنية:  أنظر- 2
 .17. أنظر نفسه ، ص- 3
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، ورمبا هذا الذي دفع  بعض أهل التاريخ إىل رفـع            1"الشديد على حفظ األنساب أبا عن جد        
  .2نسب بين مرين من جدهم األمري عبد احلق إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

عان بن حام، ويتزعم هذا القول العالمة ابـن          أم بربر لرجوعهم إىل كن     :والقول الثاين 
خلدون مستدال بقول أيب حممد بن حزم صاحب اجلمهرة ألنه عنده موثوق وال يعدل به غريه،                

  3.كما اعترب قوله أصح ما نقل يف هذا الباب
 يرجعون إىل كنعان بن حام، فبالرغم من كثرة أدلـة           وصفوة القول يف أصلهم أم بربر     

عكـس  .  تكلم يف سندها أو حالة رجاله       نقلها قد  ل فإننا مل جند واحداً ممن     أصحاب القول األو  
  .العالمة املؤرخ ابن خلدون فقد جزم بصحة ما نقل عن ابن حزم احلجة العدل الثقة

  
– 
  

قبل استيالء بين مرين على ملك املغرب ميكن حتديد جمال اسـتقرارهم باملثلـث              
  .غرايف احملدد بفيجج وسجلماسة وملويةاجل

وكان دأم على مر السنني الذهاب لطلب الكأل زمان الربيع والصيف فيكتالون            
حىت إذا  من أطراف البالد ما حيتاجون إليه من الطعام، ويرعون فيها تلك املدة أنعـامهم،             

  .أقبل فصل الشتاء رجعوا إىل بالدهم
غرب كعادم وجدوا أحواله قـد تبـدلت      هـ وملا أطلوا على امل     610ويف سنة   

وغم ذلك وجدوا البالد طيبة املنبت، وخصيبة املرعى، وغزيرة         النعدام محاته وقلة سكانه،     
املاء، وواسعة األكناف، وفسيحة املزارع، فما كان منهم إال ان أخربوا إخـوام حبـال               

ئذ باملغرب هو عبد احلق      عليهم يوم  األمريان  كالبالد، فاغتنموا الفرصة وأقبلوا مسرعني و     
  .بن حميو بن أيب بكر ابن محامة بن حممد

                                                
 .9.، ص2.مرجع سابق، ج.  املغرب عرب التاريخ- 1
 هـ 1411 : 2.قيق عبد الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية، الرباط طحت. إمساعيل بن األمحر، روضة النسرين يف دولة بين مرين:  أنظر- 2
 .17. م، ص1991 /
مكتبة نداء . السلطان األكرب العرب وديوان املبتدأ واخلرب ىف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوىابن خلدون ، :  أنظر- 3

  com.eaman-al.www: اإلميان
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وكان السبب يف ذلك كله هو وقعة العقاب باألندلس واليت شلت قوى املوحدين             
فبايع املوحدون صبيا   .  هـ حني هزم الناصر وهلك اجلمهور من محاة املغرب         609سنة  

با إىل أن ضعفت الدولة وكان      ال حيسن التدبري هو يوسف املنتصر فاشتغل مع أحوال الص         
   .1ما كان من أمر بين مرين

وبعد صراعات مع ما تبقى من جيش املوحدين متكن املرينيون من االستيالء على             
 هـ، ورباط تازة،    646العديد من املدن وإخضاعها حتت سيطرم كمكناس وفاس سنة          

 هــ،  649سـنة  ، كما ملكوا مدينة سال      2ومت فتح مجيع حصون ملوية يف نفس السنة       
، ومتكنوا بقيادة يعقوب بن عبد احلـق مـن فـتح    3 هـ  655 ودرعة سنة    وسجلماسة

وبعـد  . 4 هـ، وبذلك مت هلم ملك املغرب وتأسيس دولة بين مـرين          668مراكش سنة   
ا بتنظيم جيش قوي من أجل احلفاظ على املناطق احملتلة،  كما خاضـوا عـدة                ذلك بدأو 

، فمكنهم ذلك من تثبيـت      5يبيني بعدما جتربوا    حروب على أرض األندلس ردعت الصل     
  .دعائم دولتهم

  .6 وعرفت بعد ذلك دولة بين مرين ازدهارا عظيما يف العمران وسائر العلوم والصنائع
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).14 – 12.( ، ص4.ج. االستقصا، مرجع سابق:  أنظر- 1
 .383.مصدر سابق، ص. األنيس املطرب:  أنظر- 2
 .386.  أنظر نفسه، ص- 3
 .400.  أنظر نفسه، ص- 4
  ).63 – 61 ( – ) 59 – 57 ( – ) 52 – 50 ( – ) 47 – 46. (، ص4. سابق، جمرجع. االستقصا:  أنظر- 5
منشورات كلية اآلداب . ، وحممد املنوين، ورقات عن احلضارة املرينية )195 – 194.(و ص) 172 – 167.(، ص4. نفسه، ج أنظر- 6

 356 (– ) 76 – 50. (  م ، ص2000/  هـ 1420 : 1. ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدرا البيضاء ط2. والعلوم اإلنسانية بالرباط، ط
-361 .( 
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داث تعترب بداية الفترة اليت تقابل حياة ابن عباد بـاملغرب           ونظرا لكون هذه األح   
  :جيدر بنا التركيز عليها حسب السالطني الذين عاصرهم، وهم كما يلي

  
  بامليالدي فترة احلكم  فترة احلكم باهلجري 

  إلى  من  إلى  من
  1351  1331  752  731  أبو احلسن علي بن عثمان

  1357  1351  759  752  أبو عنان فارس بن أيب احلسن
  1358  1257  760  759  أبو بكر السعيد
  1360  1358  762  760  أبو سامل إبراهيم

  1361  1360  763  762  أبو عمر تاشفني املوسوس
  1365  1361  767  763  أبو زيان األول حممد بن يعقوب بن أيب احلسن

  1372  1365  774  767  أبو فارس عبد العزيز
  1374  1372  776  774  السعيد باهللا أبو زيان الثاين حممد بن عبد العزيز

  1384  1374  786  776  املستنصر باهللا أبو العباس أمحد بن أيب سامل
  1386  1384  788  786  املتوكل على اهللا أبو فارس موسى بن أيب عنان

  1387  1386  789  788   الفضليبأبو زيان الثالث الواثق حممد بن أ
  13931  1387  796  789  أبو العباس أمحد بن أيب سامل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .2.مرجع سابق، ج.املغرب عرب التاريخ: هذا اجلدول على مت االعتماد يف صياغة - 1
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1شجرة أسرة الدولة املرينية والوطاسية 

 
 

  
 

 
 
 

 
  

                                                
، 1.، ج م1951 / هـ1370: ط.مطبعة جامعة فؤاد األول، ت.  زمباور، معجم األنساب واألسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي- 1

  .124.ص
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  :1عهد أبي الحسن علي بن عثمان -
  

، ومتيـزت    مع تولية أيب احلسن ملكا على املغرب       باألندلستوافق ميالد ابن عباد     
بسلسلة من االنتصارات اهلائلة، حيث متكن من إفشال خمطط أيب          بداية أيام هذا السلطان     

تاشفني الزياين الذي أغرى أخ السلطان أيب احلسن املكىن بأيب علي أمري سجلماسة ووعده            
  .ومناه، شرط إشغال أخيه السلطان أيب احلسن عنه ليتمكن منه

حلفـصي،  الت ينتظر قدوم صهره ا   سيب احلسن وهو مبعسكره من تا     فاتصل اخلرب بأ  
  . هـ734فهم لالنتقام من أخيه، وألقى القبض عليه مث قتله سنة 
 من أجناد بين مرين وأرسلهم      5000وكان قبل ذلك قد عقد البنه أيب مالك على          

فأبلوا البالء احلسن وفتحـوه    – هو جبل طارق سابقا      –مع ابن األمحر ملنازلة جبل الفتح       
 لالنتقام مـن    –ا وصلته بشائر النصر      بعدم – هـ، بعد ذلك تفرغ السلطان       733سنة  

صاحب تلمسان أيب تاشفني والذي ضايق أصهاره من بين حفص يف ملكهم، وبعد حصار              
  2.  هـ737طويل دام ثالث سنني اقتحم السلطان أبو احلسن مدينة تلمسان عنوة سنة 

ومن األحداث املهمة اليت عاصرها ابن عباد يف ظل حكم هذا السلطان؛ االبـتالء              
 740ظيم الذي ابتلي به املسلمون يف وقعة طريف مث ضياع اجلزيرة اخلضراء؛ ففي سنة        الع

 هـ أوكل السلطان أبو احلسن إىل ابنه أيب مالك ليكون أمري الثغور األندلسية ولصغر سنه              
  .، فقتلوه- بعدما أحلق اهلزمية م–استطاعت عساكر النصرانية الظفر به ومبن معه 

لطان أيب احلسن تفجع هلالك ابنه فقام بتجهيز األساطيل قصد          وملا اتصل اخلرب بالس   
االنتقام فلم يفلح ألول مرة بعد قرابة تسع سنوات من توليه احلكم على املغرب ومل يذق                

إىل أن جاءت وقعت طريف حيث تكبد املسلمون خسائر كبرية كما           . طعم اخلسارة أبدا  
  .3 عائشة استشهدت زوجة السلطان أيب احلسن فاطمة وبنت عمه

                                                
 هـ، ومات رمحه اهللا بذات 731ي القعدة سنة  لذ25 هـ، لقبه املنصور باهللا، وبويع بعد أبيه يوم اجلمعة 692يون يف صفر د  ولد بتفر- 1

  . سنة وثالثة أشهر ويومني20 سنة، ودفن بشالة، وكانت دولته  60 هـ وله 752 ربيع األول من عام 27اجلنب جببل هنتاتة ليلة الثالثاء 
روضة : وانظر. مولعا بالطيبوكان طويل القامة عظيم اهليكل، ومعتدل اللحية، وحسن الوجه، وحمبا يف الصلحاء، وعادال يف رعيته 

  ).37 – 35.(مصدر سابق، ص.النسرين
  ).124 – 119.(، ص4. سابق، جرجعاالستقصا، م:  أنظر- 2
  )136 – 133. (، ص4.مرجع سابق، ج. االستقصا:  أنظر - 3
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فبعـدما وقـع    . ومن األحداث كذلك استيالء السلطان أيب احلسن على إفريقية        
اخلالف يف عقد البيعة بعد وفاة أيب بكر احلفصي حول ويل العهد، حيث تغلب عمر ابـن    

وعبد العزيز وخالد، وصـل خـرب ذلـك إىل          ) األحق بالوالية (أيب بكر على أخيه أمحد      
 هـ، وتلقاه وفد تونس     748 إفريقية إىل أن دخلها سنة       السلطان أيب احلسن فتدخل لغزو    

  .1وشيوخها من أهل الفتيا وأرباب الشورى، فبايعوه وفرحوا لذلك أشد الفرح 
 نشاطا كبريا على مـستوى الـسفارات         هذه الفترة عرفت   أنوجتدر اإلشارة إىل    
  .واملراسالت الدبلوماسية

 تتألف من األمرية مرمي      هـ قدمت سفارة على ملك مصر والشام       738ففي سنة   
وذه املناسبة  . وقد محلت هذه السفارة مصحفا حلرم املدينة       وجمموعة من املشايخ العلماء،   

بعث السلطان أبو احلسن ألخيه امللك الناصر تتضمن تأكيد العواطف اليت يكنها السلطان             
  .أبو احلسن ألخيه امللك الناصر، كما تتضمن تقدمي ركب احلاج هلذه السنة

 هـ كتب السلطان أبو احلسن يف أعقاب نكسته أمـام جيـوش             745يف سنة   و
 امللك الناصر ابن قالوون يعزيه يف       قشتالة إىل امللك الصاحل أيب الفداء إمساعيل بن السلطان        

والده امللك الناصر ويهنئه باجللوس على كرسي احلكم، وبعد ذلك أخذ يبسط له ما وقع               
لى اجلزيرة اخلضراء، وما فتح اهللا به قبل ذلك مـن         له يف وقعة طريف وزحف النصارى ع      

  .2أخذ جبل طارق 
 سـجلت وثيقـة     745 مجـادى الثانيـة      9 = 1344 أكتوبر   18ويف تاريخ   

دبلوماسية هامة، ويتعلق األمر بالرسالة اليت بعث ا من فاس السلطان أبو احلسن علي بن               
  3. أيب سعيد، إىل أيب احلجاج ابن السلطان أيب الوليد

  
  
  

                                                
  ).150 – 149. (ص، 4.ج أنظر نفسه،- 1

نشر وتوزيع دار نشر املعرفة بالرباط، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط .  للمغربعبد اهلادي التازي، الوسيط يف التاريخ الدويل: أنظر  2 -  
  .، بتصرف255،  ) 253 – 252.( ، ص2. ، ج2001/  هـ 1422 : 1.ط
 .209.  ، ص2.ج.   أنظر نفسه- 3
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  13441 أكتوبر 18 = 745 مجادى الثانية 9رسالة من علي بن أيب سعيد إىل أيب احلجاج بتاريخ 
  
  

  

                                                
 .210.، ص4.مرجع سابق،ج.  الوسيط يف التاريخ- 1
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وخنتم احلديث عن فترة أيب احلسن اليت عاصرها العامل الكبري ابن عباد باالتفاقيـة              
لـسالم  ، اتفاقية ل  739 شوال   5 = 1339 أبريل   15اليت أبرمت يف مدينة تلمسان يوم       

والتجارة، لفترة عشر سنوات بني جاك الثاين ملك ميورقة، كونت روسيون وسـردينية،             
  .سيد مونبوليي من جهة، وبني السلطان أيب احلسن علي ملك املغرب

باللغة العربية اليت كتبت على رق الغزال، يف عمود على          وقد حررت هذه املعاهدة     
ود اليسار، وقد ختم النص العريب بالتوقيعـات  اليمني وباللغة الكاطالنية اليت كتبت يف عم    

واألختام، كما أن النص الكاطالين ختم بتوقيعات وأختام الذين فاوضوا حول االتفاقيـة             
   .1وللشهود عليها كذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .239.، ص2.مرجع سابق، ج. الوسيط يف التاريخ: نظرا  - 1
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ل أبرمت  أبري16= 739 شوال 5تلمسان يوم : اتفاقية للسالم والتجارة وقعت بإحدى قواعد املغرب

الثاين ملك ميورقة، وكونط روسيون وسريداين، سيد مونبوليي، وبني السلطان ملدة عشر سنوات بني جاك 
وعدد من مبعوثي ملك ميورقة، وتعترب أقدم " أمالريك دوناربون " أيب احلسن ملك املغرب بواسطة وعناية 

وهي دف إىل التعاون بني املغرب وبني اتفاقية أبرمها العاهل املغريب أبو احلسن مع املمالك املسيحية، 
حكام ساحل احلوض املتوسط يف جمال املالحة البحرية كما دف إىل حتديد املواد اليت يؤذن بالتجار فيها 

  .1على حد تعبري االتفاقية املذكورة" سلف الزمن " وفق ما جرت به العادة يف 
  
  

  

                                                
  ).241 – 240.(، ص4.مرجع سابق، ج.  الوسيط يف التاريخ- 1
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  :1عهد أبي عنان فارس بن أبي الحسن  -
  

أبو احلسن علي بن عثمان أخذ زمام احلكم باملغرب ابنه أبـو    السلطان   بعدما تويف 
  .عنان وكانت فترته امتدادا للتقدم واالزدهار الذي عرفته دولة بين مرين

فكان أول ما قام به السلطان أبو عنان هو النهوض لغزو بين عبد الواد واسـترداد               
ع فتح قسنطينة مث تـونس      كما استطا ،  2 هـ فهزمهم شر هزمية    753تلمسان منهم سنة    

  .3 هـ 758سنة 
 يف هذه الفترة فإا مل تشهد أحداثا سياسـية          باألندلسوخبصوص عالقة املغرب    

 جبل طارق   وأمههافقد ظلت املناطق اليت كانت بيد والده من قبل ختضع إلشرافه            "تذكر  
 ذات أثـر حاسـم مـع      الذي كان يستقر فيه عامل الثغور كما انه مل حتدث اشتباكات            

يف عهد أيب  ندلسباألوهكذا نعم املسلمون حبقبة قصرية من السلم       (...) اجليوش املسيحية   
  .4..."عنان

 ربيع الثاين 28إال أنه قد سجلت وثيقة تثبت اتفاقية مع مجهورية بيزة حتمل تاريخ    
، وتنص بنودها على اعتماد املسؤولية الشخـصية وعلـى   1358 أبريل  9 = 759عام  

  ...للمال األجنيب املتوىف يف أرض املغرباستحقاق الوارث 
وعلى تعيني مقـام خـاص بالواريـدن        . وعلى التعاون يف ميدان املالحة البحرية     

 إىل العدالة عندما حيدث ما يستدعي االلتجاء إليها وعلى عـدم            ءاألجانب وعلى االلتجا  
ثل يف كل الـشروط     االلتجاء إىل اإلكراه يف املعامالت التجارية وغريها، وعلى املعاملة بامل         

  ..املنصوص عليها

                                                
 هـ ، بويع يف تلمسان يف حياة أبيه يـوم    729 ربيع األول من عام      12يكىن أبا عنان، لقبه املتوكل على اهللا، ولد باملدينة البيضاء يف              - 1

 وله  759 ذي احلجة خمتتم عام      28مر الفودودي يوم السبت      هـ ، ومات مقتوال خنقه وزيره احلسن  بن ع          749الثالثاء ربيع األول عام     
حنيـف  وطويل القامة، ووكان أبيض اللون تعلوه صفرة قوية، .  سنة ودفن جبامع املدينة البيضاء، وكانت دولته تسعة أعوام وتسعة أشهر  30

. روضة النـسرين : وانظر. فظا للقرآن الكرميعظيم اللحية، وحسن الثقافة، وكان فقيها يناظر العلماء وكان حا وجوهري الصوت،   والبدن،  
  ).40 – 37.(، ص4.مصدر سابق، ج

  ).177 – 175.( ، ص4.مرجع سابق، ج. االستقصا:   انظر- 2
  ).191 –  190.(، ص4.انظر نفسه، ج - 3
 .47.، ص2.مرجع سابق، ج.  املغرب عرب التاريخ- 4
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وقد نصت ديباجة االتفاقية على حتلية العاهل املغريب بأنه سلطان فاس وتلمـسان             
واجلزائر وجباية وقسنطينة وبالد العناب وبسكرة وبالد الزاب وإفريقية وقـابس وجربـة             

  1.وطرابلس وسبتة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وهي حتتوي 1958سابع أبريل  = 759 ربيع اآلخر 28يزا بتاريخ اتفاقية السلطان أيب عنان مع مجهورية ب
  2...على بنود مرقمة

                                                
 .230.، ص2.مرجع سابق، ج. الوسيط يف التاريخ: انظر - 1
 .231.، ص4.ج. املصدر نفسه- 2
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أما العالقات مع بين األمحر فقد كانت حسنة يف مجلتها وقد لعب ابن اخلطيـب               
دورا فعاال يف توطيد هذه العالقات وكتب عدة مراسالت إىل أيب عنان باسم    وزير غرناطة   

هـ إىل املغرب فأكرم أبو عنان      756ي بعثه سفريا عنه سنة      احلجاج مث ابنه الغين باهللا الذ     
  .1وفادته

 عنان عرف املغرب حالة من االضطراب ظهر أثرها يف شح    وبعد وفاة السلطان أيب   
    .2الوثائق الدبلوماسية 

   
   3 في عهد السلطان أبي بكر السعيد -
  

هذا السلطان هو  " حيث إن)  هـ 759(وتعترب هذه الفترة بداية ضعف الدولة املرينية        
ومل ، والشك يف ذلك إذا علمنا أنه قد ولّي صـغريا            4"أول من استبد عليه من ملوك بين مرين         

  .5 يوما 20حيكم سوى سبعة أشهر و
  .6وعرفت هذه الفترة نزاعا كبريا حول العرش إىل أن خلص األمر أليب سامل 

  
  :7 عهد أبي سالم إبراهيم- 
  

                                                
 .47.، ص2.مرجع سابق، ج.  املغرب عرب التاريخ- 1
 .214.، ص2.مرجع سابق، ج. الوسيط يف التاريخ - 2
 شعبان سنة 12هـ، وخلع يوم الثالثاء 759 ذي احلجة عام 25  يكىن أبا حيىي، لقبه السعيد، بويع بعد أخيه وأبوه مريض يوم األربعاء - 3

  . يوما20 سنني، وكانت دولته سبعة أشهر و 10قتل غرقا يف البحر، وقد بلغ من العمر  هـ و760
: وانظر. مجيل الوجه، واشتهر بالغاية القصوى يف براعة احلسنوأسود الشعر، وحسن األنف والثغر، ومستدير الوجه، ووكان دري اللون، 

  ).41 – 40.(مصدر سابق، ص. روضة النسرين
 .207.، ص4.ع سابق، جمرج.   االستقصا- 4
 . 40.مصدر سابق، ص.    روضة النسرين- 5
 .207.، ص4.مرجع سابق، ج. االستقصا:   أنظر- 6
 هـ وقتل رمحه اهللا تعاىل يوم اخلميس 760لقبه املستعني باهللا، وبويع يوم اجلمعة منتصف شعبان من عام و هـ ، ويكىن أبا سامل، 735  ولد سنة -  7

، وكانت دولته )هي املعروفة اليوم بقبب بين مرين خارج باب العجيسة بفاس(  سنة، ودفن بالقلة 28 وقد بلغ من العمر 762 ذي القعدة سنة 21
  .سنتني وثالثة أشهر وأربعة أيام

  ).42 – 41.(مصدر سابق، ص. روضة النسرين : وانظر. وكان  آدم اللون، معتدل القامة، وبادن اجلسم، وحسن الوجه، ومعتدل اللحية أسودها
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الغـين   استخالصها يف هذه الفترة تتمثل يف سجن السلطانإن أبرز األحداث اليت ميكن 
السلطان أبو سامل   باهللا ووزيره ابن اخلطيب يف األندلس بعدما ثار إمساعيل وشيعته عليه، فتدخل             

  . إىل ذلك– إمساعيل الثائر وشيعته –وكتب له ليخلي سبيلهما للقدم عليه، فأجابوا 
دم الغين باهللا ابن األمحر ووزيره ابن        ق 1359 نونرب   23/  هـ   761 حمرم سنة    1ويف  

   1.اخلطيب على السلطان أيب سامل واستقبلهما خري استقبال
واحلدث املهم كذلك يف هذه الفترة هو وض السلطان أيب سامل إىل تلمسان واستيالؤه              

تفاجأ مبكيدة من أيب محو الزياين الذي ذهب جبيشه من           هـ، لكن سرعان ما      761عليها سنة   
.  حىت نزل بآكرسيف ووطاط وبالد ملوية وأخذوا حيطمون زروعها وخيربون عمراـا      تلمسان

فلما اتصل اخلرب بالسلطان أيب سامل رجع إىل املغرب وعقد أليب زيان على تلمسان وزوده مبـا                 
ان وطردوا عنها أبا زيان، واسـتولوا       سيلزم، ورجع إىل فاس، فخالفه أبو محو ومن معه إىل تلم          

  .عليها
د أبو زيان إىل املغرب الحقا بالسلطان أيب سامل، وعقد املهادنة معه واستقر األمـر   مث عا 

  .2على ذلك 
  : 3 عهد أبي عمر تاشفين الموسوس-

  
هذا السلطان نصبه الوزير عمر بن عبد اهللا وكان يعلم أنه ناقص عقل بسبب وسـواس            

  .نتج عن أسره أيام والده أيب احلسن
رسية خيشى سطوة الوزير عمر، فدبر اغتياله، ولكن عمر         وكان قائد اجليش النصراين غ    

كان أسبق منه إىل االحتياط لنفسه، فقبض عليه مث قتله مع كثري من جند النـصارى وشـارك                  
العامة يف قتلهم، اما الوزير القدمي سليمان بن داود فقد اعتقله بأحد القصور امللكية مث راسـل                 

 نواحي مراكش، وذلك من اجـل تقاسـم الـسلطة    عامر اهلنتايت الذي كان ذا نفوذ عظيم يف  
  .باملغرب

                                                
  ).217 – 215. (، ص4. سابق، جرجعم. أنظر االستقصا  -  1
  .236.، ص4.مرجع سابق، ج. االستقصا:   أنظر-  2
 وعنها تويف وقد بلغ 763 صفر سنة 21 هـ، وخلع يوم االثنني 762 ذو القعدة سنة 19   يكىن أبا عمر، بويع ليال ليلة الثالثاء -  3

  .الثة أشهر ويومني سنة، وكانت دولته ث60عمره 
  .42.مصدر سايق، ص. روضة النسرين: أنظر. وكان طويل القامة، عظيم اهليكل، بعيد ما بني املنكبني، فارسا شجاعا بطال قوي الساعد
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حيث  هـ قدم عبد احلليم بن أيب علي بن أيب سعيد من تلمسان              763ويف مطلع سنة    
كان الجئا عند أيب محو، وذلك باستدعاء من شيوخ بين مرين الذين سخطوا سـلطة الـوزير                 

قام عمر بتدبري خطة    . مريعمر، وبعد اشتباك قصري جرى بني جيش تاشفني وبني شيعة هذا األ           
فخلع تاشفني املوسوس بعد ثالثة أشهر من توليته،        . جديدة حيفظ ا نفسه من سطوة بين مرين       

  .1مث نصب أبا زيان من ساللة أيب احلسن 
  

  :2 عهد أبي زيان األول محمد بن يعقوب بن أبي الحسن        _ 
  

 النفوذ باملغرب حيـث ثـار       عقب توليته ظهرت ثورات جديدة بعد أن اقتسم الوزراء        
األمري عبد احلليم بسجلماسة ، مث ثار بعده مسعود بن عبد الرمحن الذي نصب سلطاناً جديـداً      

 يصمدا أمام نفوذ عمر الفودودي ، فدخل األنـدلس  د الرمحن أيب يفلوسن، و لكنهما مل     هو عب 
  .هـ 767يف أول سنة 

فأعد العدة الغتياله بقصره، و لكن      و لقد شعر أبو زيان بضغط الوزير عمر و استبداده           
الوزير بلغه خرب املؤامرة عليه مث قتله خنقاً و ألقى به يف بئر تابع حلدائق قـصره ، و ذلـك يف                      

  .3 هـ767  أواخر ذي احلجة سنة 
  

  :4عهد أبي فارس عبد العزيز_           
  
ملا تمن قتل الوزير عمر  يف القضاء على املستبدين حيث متكن ي أبو فارس احلكم جنحلّو

هـ ، لكن حماربة اهلنتايت كلفته 769، كما سهل عليه الظفر بأيب الفضل مث قتله خنقاً سنة 

                                                
  ).51 – 50. ( ، ص2.مرجع سابق، ج.   املغرب عرب التاريخ-  1
 هـ 767 ذو احلجة سنة 22، وقتل غرقا يوم األحد 763 صفر سنة 21  يكىن أبا زيان، ولقب باملتوكل على اهللا، وبويع يوم اإلثنني-  2

  .43.مصدر سابق، ص. روضة النسرين: وانظر. أعوام4 سنة، وكانت دولته 28وله 
 .بتصرف، 51.، ص2.مرجع سابق، ج. املغرب عرب التاريخ:  انظر- 3
 بتلمسان، وسيق إىل 744 ربيع اآلخر من عام 22وم اخلميس  هـ وتويف ي767 ذو احلجة سنة 22 يكىن أبا فارس، وبويع يوم األحد - 4

  .  سنة، ودامت مدة حكمه ستة أعوام، وأربعة أشهر24فاس فدفن جبامع قصره، وكان قد بلغ 
وكان آدم اللون، وطويل القامة، وحنيف اجلسم، وعفيفا متمسكا بدينه، ومل يقع قط يف فاحشة، ومل يشرب اخلمر قط، وعد صاحل امللوك 

 ).44 – 43.( مصدر سابق، ص. روضة النسرين: وانظر . رينينيامل
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غالياً ، إال أنه ظفر به بواسطة عيونه مث قتله جلداً و استصفى أمواله مث عني على هنتاتة ابن أخيه 
  .فارس اهلنتايت 

ن يد الصليبيني بعدما اسـتغل الـرتاع   كما استطاع انتزاع اجلزيرة اخلضراء باألندلس م 
  .هـ 770احلاصل على العرش بني ورثة ألفونس العاشر ، و كان افتتاحها سنة 

أما يف املغرب األوسط فقد خرق أبو محو الزياين اهلدنة اليت عقدها سابقاً مع أيب سامل ،                 
ف عرب معقل   هـ و حال  766مث زحف جبيشه إىل دبدو سنة        فأجار عامالً ثائراً من املغرب ،     

هـ تقدمت طالئع أيب فارس إىل تلمسان بقيادة الوزير أيب بكر بن      772، حىت إذا دخلت سنة      
غازي ، و متكنت من احتالهلا قبل التحاق السلطان ا ، بينما جنا أبو محو بنفسه إىل صـحراء                   

   .اجلزائر 
اً بعدما  يه الجئ و عندما كان أبو فارس مقيماً بتلمسان استأذنه ابن اخلطيب يف القدم عل            

  .هـ 773كان مقدمه سنة  فارس الذي أكرم مثواه وجاء إىل أيبو. خشي بطش رجال الدولة
بعد ذلك أصيب السلطان أبو فارس مبرض مزمن منذ صباه، فاشتد عليه و هو بتلمسان               

  .هـ 774حىت هلك سنة 
   .1و احلق أنه لو طال ملك هذا السلطان ألحىي جمد أجداده األولني

 
  :2هد السعيد باهللا أبو زيان الثاني ع       _      

  
هذا األمري بويع صغرياً مل حيتلم بعد ، و هذا من بني العوامل الرئيسية يف ضعف الدولـة       

و ألول مرة يف تاريخ بين مرين يتدخل بنو األمحر      . املرينية ، و توىل الوزير أبو بكر الوصاية عليه        
اً ، و ذلك حبجة امتناع أيب بكر بن غازي من تـسليمه             يف شؤون املغرب الداخلية تدخالً سافر     

 أيب عبد الرمحن بن أيب يفلوسن من حفدة السلطان أيب سعيد            ابن اخلطيب ، فبعث أسطوالً إىل     
  . السعيد و اقتسام ملك املغرب إقصاءكما أرسل عمه أبا العباس يف شأن التعاون معه على 

                                                
 .، بتصرف )53 – 52.( ، ص2.مرجع سابق، ج. املغرب عرب التاريخ:  انظر- 1
 هـ ومل يستكمل أربعة أعوام، وخلع يوم 774 ربيع اآلخر عام 22 يكىن أبا زيان، ولقب بالسعيد، وبويع بعد موت أبيه يوم اخلميس - 2

  ). 45 – 44.( مصدر سابق، ص. روضة النسرين: وانظر .  يوما14 أشهر و 8 هـ فكانت دولته سنة و776م فاتح عام  حمر6األحد 
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األمريان املذكوران ، تنـازل الـسعيد    و حتت ضغط اجليش احملاصر لفاس و الذي قاده          
   .1هـ776لصاحل أيب العباس أمحد بن أيب سامل منذ حمرم 

  
  :2بو العباس أحمد بن أبي سالم أاهللا عهد المستنصر ب_        

  
أهم حدث متيزت به هذه الفترة هو حمنة الوزير ابن اخلطيب رمحه اهللا ، إذ ملا جلأ هـذا                   

 عندهم داراً و قراراً ، عز ذلك على ابن األمحر ، فدبر حيلـة               األخري إىل بين مرين ، و أصاب      
و تتبع أعداؤه كلمات زعموا أا صدرت منه يف بعض تآليفه فأحـصوها             . لقتل ابن اخلطيب    

  .عليه ، و رفعوها إىل قاضي غرناطة أيب احلسن النباهي فاسترعاها ، و سجل عليه الزندقة 
النيل من ابن اخلطيب كلها بـاءت بالفـشل ،     و بعد حماوالت من بين األمحر من أجل         

 فأطمعه يف ملك املغرب – و كان عنده باألندلس –عمد إىل األمري عبد الرمحن بن أيب يفلوسن     
وية من بالد الريف تشغيباً على الوزير أيب بكـر بـن            بط، و أركبه البحر ، فقذف به بساحل         
  .غازي الذي أىب تسليم ابن اخلطيب

فأغرى حممد بن عثمان بن الكاس و هو ابن عم أيب بكر بـن              خر  مث خطر بباله رأي آ    
  .غازي و مت اإلتفاق مع السلطان أيب العباس فألقوا القبض على ابن اخلطيب 

 و كان من تالمذة ابن اخلطيب –بعد ذلك بعث بين األمحر وزيره أبا عبد اهللا بن زمرك            
بن اخلطيب باملشور يف جملس اخلاصة  فقدم على السلطان أيب العباس ، و أحضروا ا    –ه خترج   بو  

و أهل الشورى من الفقهاء ، و عرضوا عليه بعض كلمات وقعت له يف بعض كتبه ، فعظـم                   
عليه النكري فيها ، فوبخ و نكل ، و امتحن بالعذاب مبشهد ذلك املأل ، و تفاوضـوا يف قتلـه                     

إليـه   س سليمان بـن داود مبقتضى تلك املقاالت املسجلة عليه ، فأفىت بعض الفقهاء بقتله ، فد 
من أهل األنـدلس جـاؤوا يف   بعض األوغاد من حاشيته ، فطرقوا السجن ليالً و معهم زعانفة  

م أصبح  ثُ.، فدفن يف مقربة باب احملروق       ) ـه776( الوفد ، فقتلوه خنقاً يف حمبسه        لفيف ذلك 
                                                

 .53. ، ص2.مرجع سابق، ج. املغرب عرب التاريخ:  انظر- 1
 باملدينة البيضاء يف يوم األحد  هـ، وبويع البيعة التامة775 يكىن أبا العباس، ويلقب باملستنصر باهللا، وبويع بطنجة يف ربيع اآلخر عام - 2

هـ، ودامت 786 هـ، وخلع باملوضع املعروف بالركن يوم األحد املويف ثالثني لشهر ربيع األول من عام 776السادس من حمرم فاتح سنة 
  . سنني وشهرين10مدة حكمه منذ بويع باملدينة البيضاء يف فاس 

 ).46 – 45.(مصدر سابق، ص. روضة النسرين: وانظر . ءوكان أبيض اللون؛ مجيل الوجه، فارسا كثري احليا
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اً فاحترق شعره و اسود     فأضرموها عليه نار  من الغد طرحياً على شافة قربه و قد مجعوا له أعواداً            
بشره ، و أعيد إىل حفرته ، و كان يف ذلك انتهاء حمنته ، و عجب الناس من هذه السفاهة اليت                     

   .1جاء ا سليمان بن داود ، و عظم النكري عليه و على قومه و أهل دولته
عباس و  ن اخلطيب رمحه اهللا ، نشأ نزاع بني أيب ال         باذه احملنة املؤملة اليت تعرض هلا       بعد ه 

عبد الرمحن ، و كان أبو العباس قبل تنصيبه ملكاً ، قد اتفق مع عبد الرمحن بن أيب يفلوسـن                     
على أن يقتسما مملكة املغرب و تفصل بني منطقة نفوذمها منطقة أزمور ، بيد أن عبد الـرمحن                  

د رغب يف أن يضيف عمالة صنهاجة و دكالة إىل ملكه ، و تدخل ابن األمحر ليصلح بينهما بع                 
  .هـ 784حروب تكررت إىل سنة 

هـ متكن أبو العباس من فتح تلمسان و ختريب أسـوارها و معاقلـها              785و يف سنة    
انتقاماً من تدخل السلطان الزياين باملغرب أثناء حماصرة أيب العباس لألمـري ابـن أيب يفلوسـن          

  .هـ 784مبراكش اليت استوىل عليها و قتل عبد الرمحن سنة 
 األمحر ، و هذا يدل على أيب العباس مث بعث به إىل بن      ألقي القبض   هـ  786و يف سنة    

  .على النفوذ اخلطري الذي كان يبسطه ابن األمحر على املغرب 
، فعني عوضـه     خوف ابن األمحر من انقالبه عليه      و سبب اعتقال أيب العباس يرجع إىل      

  .2موسى بن أيب عنان الذي كان يقيم باألندلس حتت رعايته
 

  :3هد المتوكل على اهللا أبو فارس موسى بن أبي عنانع_      
  

أول عمل قام به هذا السلطان هو تسليم سبتة إىل ابن األمحر مث القبض على أيب العباس                 
و بغمارة ظهر ثائر جديد هو احلسن ابن الناصر الذي سار إليه جيش  . و تسليمه إليه كما تقدم      

زير مسعود و لكن السلطان ابن أيب عنان عاجلته         بقيادة مهدي ابن ماساي ، مث جيش بقيادة الو        

                                                
  ).266 -263. ( ، ص4.مرجع سابق، ج. االستقصا:  انظر- 1
  ).55 – 54.( ، ص2.مرجع سابق، ج. املغرب عرب التاريخ:  انظر- 2
 رمضان 3ات مسموما يوم اجلمعة  هـ، وم786 ربيع ألول سنة 20 يكىن أبا فارس، ولقب باملتوكل على اهللا، بويع يوم اخلميس املويف - 3

  . سنة، ودامت مدة حكمه سنتني وأربعة أشهر31 هـ، وكان قد بلغ من العمر 788عام 
 .47.مصدر سابق، ص. روضة النسرين: وانظر. وكان مائال إىل السواد، وقصري القامة، وعظيم اللحية 
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املنية إثر مرض طارئ ، فعاد مسعود قبل تصفية أمر هذا الثائر ، و كانت وفاة هذا الـسلطان                   
  .1هـ من شهر رمضان788سنة 

  
  :2 عهد المنتصر بن أبي زيان محمد   _  

  
ر بسالطني الدولة         يظهر  لنا من خالل هذه الفترة مدى التالعب الكبري البن األمح           

املرينية حيث إنه ملا نصب الوزير مسعود املنتصر سلطاناً و هو ابن مخس سنوات ، طلب أبـو                  
العباس والده من ابن األمحر أن يعيده إىل معتقله باحلمراء ، و يبعث مكانه حممد بن أيب الفضل                  

ه وويل مكانه حممد    و هكذا مت خلع املنتصر بعد حوايل شهر و نصف من تنصيب           . بن أيب احلسن    
  .  3 ابن الناصر فقد نقل إىل األندلس أما الثائرهذا،بن أيب الفضل 

  
   :4 زيان الواثق محمد ابن أبي الفضلعهد أبي   _  

  
      كان الوزير مسعود يرغب يف إعادة سبتة إىل حظرية الدولة املرينية ، فبعث جبيش              

، من قلعـة  ) السلطان السابق   (  بن أيب سامل     حلصارها و أرسل ابن األمحر من جهته أبا العباس        
و متكن أبو العباس بسهولة من استعادة ملكه        . احلمراء ليحتل سبتة و يتوىل امللك عوض الواثق         

  . 5 و أرسل الواثق مقيداً إىل طنجة اليت مت فيها إعدامه. كما تنازل له ابن األمحر عن سبتة، 
  

  : 6معهد أبي العباس أحمد ابن أبي سال   _  
  

                                                
  ).56 – 55.(، ص2.مرجع سابق، ج.  املغرب عرب التاريخ- 1
 وكان قد بلغ من العمر مخس سنني، وخلع يوم 788بأيب زيان  وبويع بعد خاله موسى يوم اجلمعة الثالث من شهر رمضان عام   كين -2

  ).48 – 47. (مصدر سابق، ص. روضة النسرين: وانظر .  يوما فقط43 فدامت مدة حكمه 788 لشهر شوال عام 15اجلمعة 
 .56.، ص2.مرجع سابق، ج. املغرب عرب التاريخ:  انظر- 3
، وقتل بطنجة وا دفن 789 رمضان عام 5 وخلع يوم اخلميس 788 شوال سنة 15 كين بأيب زيان ، ولقب بالواثق، بويع يوم اجلمعة - 4

 ).49 -48.(مصدر سابق، ص. روضة النسرين: وانظر .  أشهر ومجلة أيام10 سنة، وكانت دولته 38وله 
 .56: ، ص2.ق، جمرجع ساب. املغرب عرب التاريخ:  انظر- 5
 .2: ، اهلامش رقم25 سبقت ترمجته بالصفحة - 6
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  .       أول عمل قام به هو تطهري حكومته من العناصر املستبدة و املشاغبة 
هـ ثار على السلطان أيب محو الزياين ولده أبو تاشفني فطلب أبـو             788و منذ أواخر    

زيره اجلديد حممـد    يش كثيف بقيادة ابنه أيب فارس وو      فأمده جب . تاشفني مساعدة ملك املغرب     
، و بعد صراعات حـول  )هـ 791( شفني من اإلنتصار على والده  فتمكن أبو تا  . بن يوسف 

احلكم داخل األسرة الزناتية تدخل أبو العباس بعدما سنحت له الفرصة ليحكم تلمسان ، فبعث          
   .1 ابنه ليحتلها بسهولة

عباد الرندي النفزي مبدينة فاس و كان ذلك         عاملنا ابن    هـ تويف 792و يف حدود سنة     
و ذا خيتم احلديث عن عـصر ابـن عبـاد           . طان أيب العباس ثالث سنوات    موافقاً حلكم السل  

  .السياسي ، لنحاول هذه املرة تسليط الضوء على اجلانب العلمي
  

    2_  
  

    لقد متيز عصر ابن عباد العلمي بتقدم و ازدهار باهرين ، خصوصاً يف فتريت السلطان             
 و ابنه السلطان أيب عنان و ليس ذلك بغريب يف ظل دولة تنهج شرع   أيب احلسن علي بن عثمان    

را الذي حيث على طلب العلوم سواء كانت دينية أو دنيوية ، و هذا ما دفع بعض السالطني                  
احلازمني يف هذه الدولة إىل إنشاء مرافق عمرانية علمية و أخرى اجتماعية ، أسهمت يف تكوين                

    م الالمعة ، ليحق لنـا  جيل من العلماء يف شىت ام اجلامعة ، و اختراعااالت ، فربزت مؤلفا
  .إا احلضارة املرينية: القول 

  
– 
  

 عوامل أساسـية    مخسة الثقايف يف دولة بين مرين عموماً يف         االزدهارميكن حصر عوامل    
  :تتجلى فيما يلي 
  .ملدارس و إحلاق خزائن الكتب بأكثرها  بناء ا– ١

                                                
   ).57-56.(، ص2.مرجع سابق، ج. املغرب:  أنظر- 1



 29

  . اإلنفاق على العلماء و طلبة العلم – ٢
 متتني الوحـدة اإلسـالمية مـع       – أكثر من املوحدين     – حرص املرينيني    – ٣

 ذا القطاع عن طريق السفارات و بواسـطة     االتصال تضاعف   حيثالشرق العريب ،    
لة إىل احلج و الزيارة ، مث اإلستفادة        ركاب احلجاج ، مما كان له دخل يف التمهيد للرح         

  . من معارف و مناهج البالد الشرقية – إىل حد –
 مـن سـقوط      العامل األندلسي ، فقد جاء استقرار األمر للمرينيني قريباً         – ٤

القواعد األندلسية الكربى ، فانتقلت جمموعات من أعالمها إىل املغـرب األقـصى ،              
ستقر معظمهم يف مدينيت فاس و سبتة و جند مـن           حيث توزعت بني مدنه و أريافه و ا       

  .بينهم العامل الكبري ابن عباد الرندي النفزي 
أثـرهم يف   : فكان هلؤالء مع من تقدمهم من اجلاليات األندلسية يف عصور سابقة            

 الطابع اخلاص الذي مييز نشاط – مع مر الزمن  –دعم النشاط الفكري و تطويره ، ليأخذ        
  .مية باملغرب األقصىالثقافة اإلسال
 – يف ظلـهم     – يأيت دور العزفيني أمراء سبتة ، و قد شهدت هذه املدينة             – ٥

نشاطاً مرموقاً يف الدراسات العربية و األدبية ، و صار هلا إشعاع انبسط أثـره علـى                 
   .1جمموع مشال املغرب ، و ساهم يف جتميل ثقافة املغرب املريين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).237 – 234. (مرجع سابق، ص. ورقات عن احلضارة املرينية: انظر - 1
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– 
 

 املرينيون عدة مساجد يف خمتلف أحناء املغربني األقصى و األوسط ، و امتاز                 بىن
و . فنهم يف هذه املساجد بالدقة و كثرة التوريقات و املقرصنات خصوصاً حول احملراب              

  :من أشهر مساجدهم 
لذي صنع لـه   هـ أيام أيب يوسف ا    677 الذي مت سنة     جامع فاس اجلديد    – ١

 وبنيـت  187زن سبعة قناطري و مخسة عشر رطالً و عدد كؤوسـها   تمنرباً رائعاً و ثريا   
هـ  و يتصل اجلامع بالقصر امللكي بواسطة باب يـؤدي إىل بيـت              889املقصورة سنة   

  .الصالة 
و . يزدان مبدخل قد غطي بالفسيفساء       قرب تلمسان و الذي      جامع العباد   – ٢

ذي زخارف من اآلجـر و      يتوفر املسجد على مخس بالطات و ثالثة أساكيب و حمراب           
  .هـ 740الطني ، و هو من بناء أيب احلسن سنة 

  . بتلمسان من بناء أيب احلسن جامع القصبة – ٣
و قد وصف ابن مـرزوق      .  بتلمسان من بناء أيب احلسن أيضاً        اجلامع الكبري  –٤

و البناء األصلي يعود إىل عهد ابـن يوسـف سـنة           . منربه بأنه مل يعمل مثله يف املعمور        
  .هـ ، مث رمم يف عهد عبد املومن الذي حاول أن ينسبه لنفسه 530

  . من بناء أيب يعقوبجامع وجدة –٥
على أنه إذا مل يتبق من مساجد بين مرين الكربى إال عدد قليـل جـداً فـإن يف                   

    .1املساجد امللحقة مبدارسهم بفاس ما يعطي نظرة كافية عن فن بناء املساجد يف عهدهم
  
  
  
  
 

                                                
  ).137 – 136.(، ص2. سابق، جمرجع. املغرب عرب التاريخ:   انظر- 1
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– 
  

  اهتم املرينيون ببناء املدارس على نطاق واسع ، على أن بعض هذه املـدارس ال               
  .تزال قائمة كآثار فنية أصيلة ، تشهد أكثر من أي شيء آخر ، بروعة الفن املريين

كن بعضها كان يـستعمل     و كان القصد من بناء هذه املدارس إيواء الطلبة ، و ل           
للتدريس أيضاً إىل جانب املساجد الكربى و العظيمة بالعاصمة العلمية فاس و على رأسها              

  .جامع القرويني
و يتوىل اإلشراف على املدرسة مقدم خيضع ملراقبة القاضي بعد أن خيتاره الطلبة و              

  . دم كان على املقدم أن جيمع بني مهام املقتصد و املؤذن و البواب و اخلا
و كانـت   .  من الطلبـة أو غريهـم        راتبو للمدرسة مسجد داخلها و له إمام        

املدارس تصلها هدايا و تربعات كثرية من احملسنني ، كما تقام على شرف الطلبة مـآدب              
  . 1احلي فكان الطلبة حيظون بعطف سكان . داخل املدرسة مبناسبة احتفال عائلي أو عيد 

ا مبدينة فاس ملكانتها العظيمة عند املرينيني حيـث         و أغلب املدارس املشيدة جنده    
  :اختذوها عاصمة و مركزاً هلم ، و هي كما يلي مرتبة ترتيباً زمنياً 

إىل  بعـدما نقـل      مبدرسة الصفارين  ، و صارت تعرف      مدرسة احللفاوين  – ١
   .هـ 675و هي من آثار أيب يوسف الذي أمر ببنائها يف عام : جماورا سوق هذه املهنة 

خزانة علمية أوقف عليها املخطوطات املنوعة اليت تـسلمها         ق ا منشئها    و قد أحل  
  .هـ 684من امللك القشتايل سانشو بعد معاهدة الصلح اليت انعقدت بني الطرفني عام 

 فاس اجلديد ، و قد صدر أمـر أيب سـعيد األول             :مدرسة املدينة البيضاء     – ٢
كمل بناؤها و بدئ باإلقراء فيها يف ذي القعدة         مث  . هـ  720بالشروع يف تشييدها عام     

  .هـ 721عام 
 ، و هي الواقعة غريب جامع األندلس حيث غلب عليهـا            مدرسة الصهريج  – ٣

  ".مدرسة األندلس " اسم 

                                                
 .133. ، ص2.مرجع سابق، ج.  املغرب عرب التاريخ - 1
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 املتصلة بشرق اليت قبلها ، و كانت لسكىن طلبة القراءات           نيمدرسة السبعي  – ٤
مبدرسة األساتيذ ، وقـد تـسمى باملدرسـة         السبع ، و لذلك تسمى يف الوثائق القدمية         

  .الصغرى 
واملدرستان معاً من تأسيس أيب احلسن املريين أيام واليته للعهد ، و يرجع تـاريخ               

  .هـ 720األمر بإنشائهما إىل عام 
 على مقربة من جامع القرويني ، و كان البدء يف تشييدها            مدرسة العطارين  – ٥

هـ ، و مؤسسها هو أبو سعيد 725 مث كملت عام هـ ،723عند مهلِّ شعبان من عام     
  .األول 

 – بـدورها    –و من اجلدير بالذكر أن الثريا املعلقة يف مصلى هذه املدرسة ، هي              
  . على النطاق األسفل منها – منقوشاً –من عمل أيب سعيد األول ، الذي يقرأ امسه 

ـ           مدرسة الوادي  – ٦ يس أيب   مبصمودة أسفل جامع األندلس ، و هي مـن تأس
  . هـ 725احلسن عام 

 الـيت   – بني مدارس فاس املرينية      -و مما يالحظ أن مدرسة الوادي هي الوحيدة           
غريت معاملها ، فقد وقع ا حادث قتل على عهد السلطان العلوي حممد الرابع ، فـأمر                 

  . هـ و حتولت إىل مسجد مجعة 1295دم بيوا ، مث بنيت هلا صومعة عام 
 يف مكناس شرقي اجلامع األعظم ، و قد شـيدها أبـو              القاضي مدرسة أيب  – ٧

  .يوسف 
  . مبراكش ، وقد شيدها نفس العاهل ابن يوسف مدرسة ابن يوسف – ٨
 بتازا ، من تأسيس أيب احلسن أيام واليته للعهـد ، و             مدرسة اجلامع الكبري   - ٩

   .1 الوقفية على مدرسة األندلس بفاسذلك ما يؤخذ من كتابة رخامة
هـ و هي غري بعيـدة    733بناها أبو احلسن سنة     .  بسال   مدرسة الطالعة  – ١٠

هـ ، و قد نقـش      742و كان الفراغ من بناء هذه املدرسة سنة         . من املسجد األعظم    
  .على جدراا قصيدة يف مدح أيب احلسن 

                                                
 .بتصرف ). 244 – 239. ( مرجع سابق، ص. ورقات عن احلضارة املرينية:  أنظر - 1
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 بفاس ، من بناء أيب احلسن أيضاً ، و حتمل اسـم أول               املدرسة املصباحية  – ١١
 117اليلصويت ، و كانت حتتـوي علـى         و هو أبو الضياء مصباح بن عبد اهللا         أساتذا  

حجرة ، و تشتمل على ثالث طبقات زيادة على السفلى و هلا بابان الرئيسي منهما يواجه             
و تبلغ بيلتها الرخامية حنو متر و نصف عرضـاً و           . باب ساقية العني من جامع القرويني       

سن من املدية ، و كان هلا باب ثالث ينفـد إىل زقـاق           مترين طوالً ، و قد جلبها أبو احل       
  ).و توجد بزقاق بوطويل قرب جامع القرويني( احلجامة 

 بدأ بناؤها و متَّ يف عهد أيب عنان بفاس مـن سـنة              : املدرسة البوعنانية    – ١٢
 و هي آخر و أمجل مدارس بين مرين ، و يصفها ابن خلدون بأنه مل ير هلا                  757 -751

و . ؤها على يد الناظر أيب احلسن ابن األمحر بـن األشـقر           و قد بدأ بنا   . شرق  نظرياً بامل 
خصص هلا أبو عنان أحباساً عديدة منها محام ومرتل جماور له مبقابلة املدرسـة و رحـى                 

 دكاناً ، و ذلك لإلنفاق      74جبوارها و فرن و اصطبالت و دكاكني غابة القصر و حوايل            
     ا ، و هلا منارة يف غاية الروعة ، و مسجدها ينفصل عنـها  على طلبتها و قومتها و أساتذ

و لكن توجد قنطرتان توصالن املدرسة بيت       . بوادي اللمطيني القادم من باب أيب اجلنود        
  . 1الصالة
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  1بقايا املدرسة املرينية بتازة

 
 
 
 
 
 
 
  

  2املدرسة املصباحية
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  املدرسة البوعنانية
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– 
  

كبري من العلمـاء        متيزت الفترة املرينية عموماً و فترة ابن عباد خصوصاً بعدد           
 ، و يهمنا منهم كل من أدركته الوفاة حياة ابن عباد ، و              االختصاصاتالكبار يف خمتلف    

  :هم كما يلي 
  

  حياته باهلجري  
  إلى  من

بعد سنة   ــ  فقيه وحافظ   حيىي التسويلأيب بن عبد الرمحن ابن إبراهيم
748  

  783  ــ  فقيه وخطيب  رمحن ابن مسونة اليفرين بكر بن عبد الأبو
  769  ــ  فقيه   األغزاويأبو حممد عبد العايل

  765  ــ  فقيه  أمحد بن عاشر األندلسي
  753  ــ  فقيه ومقرئ  أمحد بن عبد الرمحن املكناسي
  753  ــ  فقيه  أمحد بن عبد الرمحن اليفرين

  778  ــ  حافظ وفقيه وخطيب  أمحد بن قاسم القباب
  759  ــ  مقرئ  بن حممد ابن القس السراجأمحد 

  749  ــ  شيخ القراء  أمحد بن حممد الزواوي
 بن أيب سعيد إبراهيمالسلطان أبو سامل 

  املريين
  762  ــ  فقيه

  759  729  فقيه  السلطان أبو عنان فارس بن علي املريين
  779  ــ  فقيه  سليمان بن يوسف األنفاسي

  772  ــ  فقيه  عبد الرمحن بن سليمان اللجائي
  741  ــ  فقيه  عبد الرمحن بن عفان اجلزويل
  750  ــ  فقيه  عبد العزيز بن حممد القروي
  782  701  فقيه وقاضي ومفيت  عبد اهللا بن حممد األوريب

  779  ــ  فقيه وحافظ  عبد اهللا الوانغيلي
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  746  675  فقيه  عبد املؤمن بن حممد اجلانايت
  778  ــ  فقيه وكاتب  عبد الواحد بن منديل الزيتوين األنصاري

  750  ــ  مقرئ وراوية  علي بن أيب بكر ابن مزاحم
  738  ــ  فقيه  علي بن أمحد الفشتايل

  791  ــ  فقيه وراوية  علي بن حممد ابن األشهب الصنهاجي
  758  706   وكاتبفقيه وأديب  علي بن حممد ابن الصباغ العقيلي
  757  ــ  معقويل  حممد بن إبراهيم األبلي العبدري

  761  ــ  إمام القراءات  مد بن إبراهيم الصفارحم
  776  ــ  حافظ ومفيت  حممد بن سعيد ابن اخلطيب السلماين

  778  685  فقيه وحمدث وراوية  حممد بن سعيد السراج الرعيين
  753  ــ  فقيه وكاتب  حممد بن عبد الرمحن املكودي
فقيه وحمدث وراوية   حممد بن عبد الرزاق اجلزويل

  وقاضي ورحالة
  758  ــ

  778  ــ  فقيه وكاتب  حممد بن علي ابن البقال
  788  718  فقيه ومقرئ وحنوي  حممد بن علي ابن حيايت الغافقي

  758  ــ  فقيه وقاضي وخطيب  حممد بن علي ابن عبد الرزاق اجلزويل
  757  ــ  حمدث وفقيه وكاتب  حممد بن حممد ابن جزي الكليب الغرناطي

  781  ــ  قيه وحنويف  حممد بن حممد ابن حبان النفزي

  )الكبري(حممد بن حممد املقري 
فقيه وعالمة ونظارة، 
وأحد أكابر جمتهدي 

  املذهب
  759  ــ

  750  ــ  فقيه وقاضي  حيىي بن حممد ابن رشيد الفهري
  7611  ــ  فقيه ومفيت  يوسف بن عمر األنفاسي

  
  

                                                
 سلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء  الكتاين، كتاب على حممد بن جعفر بن إدريسدلقد متت صياغة اجلدول باالعتما - 1

 : 1.عبد اهللا الكامل الكتاين وآخرون، نشر دار الثقافة بالدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء ط: والصلحاء بفاس، حتقيق
 . ج3، 2004 – 1425
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سف الـذي بـىن مارسـتان           سبق إىل بناء املارستانات كل من يعقوب و يو        
و . املنصورة حول تلمسان ، كما عين أبو احلسن بتجهيز و تسيري هذه املنشآت العمومية             

من أشهر مارستانات بين مرين ذلك الذي بناه أبو عنان بسال وسط حارة اليهـود مـن                 
حومة باب احساين ، و كان يف القدمي فندقاً للزيت ، مث هجر املارستان بعد ضعف الدولة           

عاد فندقاً كما كان من قبل و بقي اسم بانيه إىل أن حمي يف بدء عهد احلماية الفرنسية ،       و  
   .1و لكنه خرب اآلن" أسكور" و هو حيمل اسم فندق 

، و كان موقعه بالعطارين عند      " سيدي فرج   " و مبدينة فاس نستحضر مستشفى      
سمة إىل حجرات حتـف     سوق احلناء ، و مع مر الزمن تقلص حجمه إىل بناية صغرية مق            

، فضالً عن مسجد ، مث يدور باجلميع جدار أبيض ينفتح به باب حديـدي            حبديقة رمزية   
 إليواء املعتوهني ، املوزعني بني حجراته       – فقط   –مرتفع حيث صار هذا امللجأ يستخدم       

  . بأبواب ذات قضبان حديدية  – عن الساحة –املفصولة 
ية مستشفى سيدي فرج فاارت بنايته       ا 1944 / 1364و أخرياً عرفت سنة     

، و حولت إىل قيصارية مع اإلحتفاظ باملسجد و نقل املعتوهني إىل مكان آخر من نفـس        
  .املدينة

و جتدر اإلشارة إىل أن املؤسس األول هلذا البيمارستان هو العاهل املريين يوسـف              
قف عليه عقارات   هـ ، و قد عهد بإدارته إىل أشهر األطباء ، و أو           680بن يعقوب عام    

كثرية برسم النفقة عليه و حفظه ، و ملا عظم شأن املستشفى و اتسعت أعماله أدخل عليه             
  .السلطان أبو عنان زيادات عظيمة 

و إضافة إىل املهمة اإلنسانية هلذه املؤسسة ، كانت تعترب ملجأً للطـري املعـروف               
، فإنه حيمل إىل املستشفى ، ، حىت إذا انكسر أو أصيب بأي أذى      ) بالرج( باسم اللقالق   

  .و تصرف جراية ملن يضمده و يداويه و يطعمه 

                                                
  ).138 – 137.(، ص2. مرجع سابق، ج.  املغرب عرب التاريخ- 1
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و أخرياً عند مطلع القرن اهلجري التاسع حلت النهاية املؤسفة هلذا املستـشفى و              
فاستسلف العاهل املريين أبو سعيد املريين أوقاف هذه املالجـئ و باعهـا            نظائره بفاس ،    

أن يستطيع قـضاء الـسلف ، و بـذلك مل تعـد       ليسدد ا نفقات حروبه مث مات قبل        
مستشفيات فاس إىل ما كانت عليه و هي اليت عرفنا واحداً منها متمـثالً يف بيمارسـتان           

و من ملحقات هذا العرض دكاكني الصيادلة بفاس املدينة ، و كان مكاا عنـد               . فرج  
  .ة بالعطارة و الطب ، فتباع به املواد املتعلقارين حيث ال يزال حيمل هذا اإلسمسوق العط

و مبكناس أسس السلطان أبو عنان مارستاناً ال تزال بنايته قائمة يف حـي محـام                
ا كتابة خبط الثلث     شتتوجه لوحة خشبية مستطيلة ، تنتق     . اجلديد ، مييزها باب لطيف      

  .، فيقرأ فيها اسم املؤسسة و بانيها 
 فيمـا   – كان   :األول  :  على قسمني    – وضعه احلايل    -و يشتمل املستشفى يف     

 حجـرات   – بكل منهما    – خمصصاً لعالج املرضى ، و يتكون من طابقني تدور           –يظهر  
و يتوسط ساحة الطابق األسفل مربع داخله غراسـات         . صغرية تتناسق مع ثالث جهات      

  .مناسبة حتف بصهريج صغري 
م إىل   ، فكان موقعه شرق البناية األوىل ، يف طابق واحد مقـس            القسم الثاين أما  

بيوت خمصصة إلقامة املعتوهني ، و بعد نقل هؤالء إىل مكان آخر داخل املدينة ، حتـول                 
 معمالً للنجارة ، و قد اقتطع القـسم  – اآلن –مستقرهم األول إىل بناية متسعة تستخدم      

  . 1 خالل الستينات اهلجرية األخريةالثاين من املستشفى العناين
  

 
  

  :   كانت املذاهب الغالبة على املغرب يف الفترة املرينية هي 
  .املذهب األشعري يف املعتقدات _  
  .املذهب املالكي يف الفقهيات _  

                                                
، 21، جملة دعوة احلق، السنة )"هـ 869 – 657: (دور األوقاف املغربية يف التكامل االجتماعي عرب عصر بين مرين" حممد املنوين، - 1

 . ma.gov.habous.www موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.  م 1983 –هـ 1403
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  .الصوفية حسب طريقيت أيب مدين مث أيب احلسن الشاذيل _  
  

لـرد علـى   من ا: ات اصطبغت بأغراض متنوعة ك  و من جهة أخرى قامت حر 
 احلكومي ، إىل إقامة الـسنة       االحنرافإىل مقاومة البدع و معارضة      اليهودية واملسيحية ،    

 و املغرب ، إىل ظهـور أفكـار    سباألندلوتغيري املنكر ، إىل الدعوة ملقاومة املد املسيحي         
  .جديدة يف علم اإلجتماع و التعليم 

تباينة أحياناً سنقف لبياـا     و هكذا وجد يف هذا العصر تيارات فكرية متنوعة و م          
  :عرب هذه النقط األساسية 

  
  : أفكار جديدة يف علم اإلجتماع و التعليم - ١
  

   كان للمدة الطويلة اليت قضاها ابن خلدون باملغرب عظيم األثر يف إثارة مسائل             
 حممد بن أيب غالب بن أمحد املكناسي      : اجتماعية بني عدد من املغاربة أمثال ابن السكاك         

 .  1، مث العياضي ، أبو حيىي الفاسي
  
  : مجاعات متطرفة – ٢
  

  :  و ليعلم أن هذه اجلماعات كانت قليلة باملغرب و هي ال تعدو 
  – يتفرعون إىل ثالث فرق كما يلي :  
 فريق املتصوفة و وصفهم ابن خلـدون بـأن أكثـرهم            : الفرقة األوىل    -      

  .ق ، و يتحينون ظهوره ر رجل جمدد ألحكام امللة و مراسم احليشريون إىل ظهو
 مسى ابن خلدون أصحاا بالدمهاء و وصفهم    بأم من             : الفرقة الثانية    -      

  .ضعفاء البصائر يقصدون رباطاً مباسة من أرض سوس  يتحينون هناك لقاءه 

                                                
   ).378 – 377. ( مرجع سابق، ص. ورقات عن احلضارة املرينية:  انظر- 1
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 إيـاهم مبـا    حتدث عن أصحاا ابن خلدون كذلك واصـفاً       : الفرقة الثالثة    - 
، و قراءة القرآن عليـه أحزابـاً        " املهدي بن تومرت    " يقومون به من تعظيم قرب اإلمام       

بالغدو و العشي ، و قيام احلجاب دون الزائرين من الغرباء ، و هم مصممون مع كافـة                  
املصامدة أن األمر سيعود ، و أن الدولة ستظهر على أهل املشرق و املغـرب ، و متـأل                   

  .1وعدهم املهدي ، ال يشكون يف ذلك و ال يستريبون فيهاألرض كما 
– 

   هم قوم يكفرون املسلمني ، و ال يأكلون ذبائحهم ، وال يصلون خلفهـم ، و                
 و عمـر   من مل يؤمن باملهدي بن تومرت فهو كافر ، و يفضلونه على أيب بكر: يقولون 

شر باباً من التوحيـد فهـو كـافر ، و           من مل يعلم اثنا ع    : رضي اهللا عنهما ، و يقولون       
 .2من حلق ما حتت اللحية فهو جموسي: و يقولون . ينقضون الوضوء بلمس ذوات احملارم 

– 
  .3يفسر أبو يعقوب احملساين حنلتهم بأم يبيحون اجلمع بني النساء و الرجال

 
  : مقاومة البدع -٣  

  
  :ت اليت كتبت ضد البدع اخترت من بينها   امتازت هذه الفترة بوفرة املوضوعا

 ينسب أليب احلسن الصغري ، و هذا الكتاب ال يزال غـري      "البدع  "  كتاب   -    
  . موجود ، وموضوعه احلض على اإلستمساك بالسنة 

بتحسني النيات و التنبيه على بعـض  : كتاب املدخل إىل تنمية األعمال   " –    
 أليب عبد اهللا حممد بن حممد       " بيان شناعتها و قبحها      البدع و العوائد اليت انتحلت ، و      

  . هـ 737ابن احلاج ، العبدري الفاسي ، املتوىف سنة 

                                                
. مرجع سابق، ص.  ، نقال عن حممد املنوين، ورقات عن احلضارة املرينية 562.  ص6.ديوان املبتدأ واخلرب، جالعرب و:  ابن خلدون- 1
)422 – 423.( 
  ).424 -423.( صمرجع سابق،. قات عن احلضارة املرينيةور - 2
 .424.  أنظر نفسه، ص- 3
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 ، أليب فارس عبد العزيز بن حممد القـروي          فتوى ضد بعض فرق الصوفية     –  
  . هـ 750الفاسي املتوىف عام 

ن حممـد   أليب حفص عمر بن موسى ب      :"هداية من توىل غري الرب املوىل        " –  
  .هـ 819الرجراجي نزيل فاس مث تونس عام 

أبو العباس أمحد القباب ، وقـد       : ، الشارح   شرح القواعد للقاضي عياض      -  
  .استنكر يف هذا الشرح بعض البدع اليت تقع بفاس عند صالة التراويح يف رمضان 

 ، أليب زيد عبد الرمحن بن حممد ابن عبـد           شرح رجز أيب مقرع يف الفلك      –  
اعترض فيه ما   . هـ  839رمحن املديوين مث اجلادري به عرف ، الفاسي ، املتوىف ا عام             ال

 .  1يقع باملغرب من تعظيم اليوم األول من يناير  و يوم العنصرة
و ذا نكون قد أينا احلديث عن عصر ابن عباد العلمي و مل يبق لنا إال التعريف                 

  . مر ا منذ تأسيسه إىل وفاة ابن عباد رمحه اهللا جبامع القرويني وإبراز أهم املراحل اليت
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).396 – 393.(ص. مصدر سابق. ورقات عن احلضارة املرينية:  انظر- 1
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امتداداً ملا ذكرناه يف خضم احلديث عن العصر العلمي البن عبـاد ، و بالـضبط               
 املبحث   هذا حول بناء املدارس و التشجيع على العلوم و تقدمها ؛ ارتأيت احلديث ضمن            

رويني الذي كان حاضراً بقوة يف الفترة املرينية ، و الذي ارتبطت به شخصية      ن جامع الق  ع
  .ابن عباد كثرياً إىل أن تويف رمحه اهللا 

تعترب القرويني معلمة حضارية و فنية مجعت بني التقدم العلمي و اجلمال املعماري             
  .الباهر ، مما أكسب مدينة فاس الطابع احلضاري و العلمي على مر العصور 

و لقد حظيت القرويني بعناية خاصة من تأسيسها إىل يومنا هذا ، فما من دولـة                
حكمت املغرب إال و تترك من ورائها تارخياً حافالً مبا وهبته يف سبيل احلفاظ على هـذا                 

  .التراث العلمي احلضاري
فما هو تاريخ هذا اجلامع ؟ و ماهي أهم املراحل اليت مر ا منذ تأسيـسه إىل                 

   عباد ؟وفاة ابن
ملّا كثر الواردون على فاس يف أيام األمري حيىي بن حممد بن إدريس رضي اهللا عنـه             

  و نزل بعدوة القروينيكان ممن قدم عليها من القريوان حممد بن عبد اهللا الفهري القروي ،      
فاطمة املدعوة بأم البنني ، و      : مع أهل بلده الذين وفدوا معه ، فمات و ترك بنتني و مها              

، و حتصل هلما باملرياث مال كثري طيب ، و رغبتا أن تصرفاه يف وجوه من الـرب ،                    مرمي
ة من فـاس لـضيق اجلـامعني       فعلمتا أن الناس قد احتاجوا لبناء جامع كبري يف كل عدو          

  .، و مرمي يف بناء جامع األندلسيني اطمة يف بناء جامع عدوة القرويني، فشرعت فالقدميني
ه لبدء بنائه يوم السبت مهل شهر رمضان املعظم سنة          و هكذا شرع يف حفر أساس     

ئر ألخذ املاء لبنائه بهـ ، فحفر يف أرضه و أُُخذ منها التراب و الكدان ، و حفر ا     245
، ونصبت قبلته على حنو قبلة جامع الشرفاء ، وبين من أربعة بالطات من قبلة إىل جوف ،     

عل حمرابه مبقدم البالط الذي أمام الثريا        قوساً من شرق إىل غرب ، و ج        12يف كل بالط    
و مبؤخره صومعة حيث هي العرتة اآلن ، و         الكربى اآلن ، وجعل مبؤخره صحن صغري ،         
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متّ على حنو ما أرادته ، و ذلك مبطالعة األمري حيىي ، مث صلّت فيه شكراً هللا تعـاىل الـذي       
  .وفقها لذلك 

أّزيلت اخلطبة مـن جـامع      هـ جرى أمر زناتة بأرض املغرب ف      307و يف سنة    
كربه ، و صنع له منرب مـن خـشب   أُقيمت جبامع القرويني التساعه و لصغره ، و  الشرفاء

  .الصنوبر ، و كان أول خطيب خطب به الشيخ الفقيه الصاحل عبد اهللا بن علي الفارسي
 الذي واله الناصر    – بن أيب بكر الزنايت      ار أمر مدينة فاس إىل عاهلها أمحد      و ملا ص  

 كتب إىل الناصر يستأذنه يف بناء اجلامع و إصالحه و الزيادة فيه حلاجة الناس               –ن اهللا   لدي
لذلك فأذن له ، و بعث إليه مبال كثري من أمخاس غنائم الروم ، و أمر أن يصرفه فيـه ،                     

ته القدمية  و زاد فيه من ناحية املشرق و ناحية املغرب و اجلوف و هدم صومع             "  1فأصلحه
 و اليت تعد أقدم منـارة ثبتـت يف          2"، و بىن الصومعة اليت به اآلن        العرتةاليت كانت فوق    

الغرب اإلسالمي و بقيت منوذجاً للصومعة اليت استوحاها الفن اإلفريقي آنذاك من شكل             
هللا عليه و    رضي اهللا عنه لألذان بأمر من رسول اهللا صلى ا          الكعبة املشرفة اليت صعدها بالل    

 سنتيماً 95 أمتار و 4سلم عند افتتاحه مكة املكرمة تبلغ سعة كل جهة من جهاا األربع       
أما علوها الكامل حـىت     . سنتيماً   25 متراً و    23، و يبلغ علوها حىت مكان األذان زهاء         

   . 3 سنتيما75ً متراً و 26قمة القبة فيصل إىل 
و . هــ  345ثنني غرة رجب من سنة و ابتدأ العمل يف هذه الصومعة يف يوم اإل  

ركب على رأس املنار تفافيح صغاراً مموهة بالذهب ، و ركّب يف أعالها سـيف اإلمـام    
  .إدريس بن إدريس رضي اهللا عنهما 

و مل تزل الصومعة على ما بناه أمحد بن أيب بكر باحلجر املنجور احملكـم ، وـا                  
رازير إىل أن ويل الفقيه الشيخ اخلطيـب        أثقاب يعشش ا أصناف الطري من احلمام و الز        

هــ  688حممد بن أيب الصرب خطة القضاء مع اخلطابة واإلمامة بالقراويني و ذلك سنة              
فاستشار يف تبييضها و إصالحها أمري املسلمني يوسف بن أمري املسلمني يعقوب بن عبـد               

                                                
 – 1411 : 2.حتقيق عبد الوهاب ابن منصور، املطبعة امللكية، الرباط ط. س يف بناء مدينة فاسعلي اجلزنائي، جىن زهرة اآل:  انظر- 1

  ).47-45.(، ص1991
 .70.مصدر سابق، ص.  روض القرطاس- 2
  ).57-56.(، ص2.، م1973: 1.طبع دار الكتاب اللبناين، بريوت ط. عبد اهلادي التازي، جامع القرويني:   انظر-  3
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إذايـة الطـري    احلق ، فأذن له يف ذلك فشرع يف تبييضها و تنظيفها حىت انقطعت منـها                
  .  1فحسنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صومعة جامع القرويني، اجلهة اجلنوبية، ترى من األعلى نافذتان : أقدم مئذنة يف العامل اإلسالمي صمدت إىل اآلن
  .2باحنراف فتحة صغرية مستطيلة ونالحظ أن طابع املئذنة املغربية يرتكز على التربيع وليس االستدارة

  
  
  
  
  
  

  

                                                
  ).72 – 71.(مصدر سابق، ص. روض القرطاس:   انظر -  1
 .203.، ص2. جامع القرويني، مرجع سابق، م- 2
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   عمد املظفر إىل البالط األوسط يريد حتليته بالقباب الرفيعة ، فابتدأ بقبة العـرتة       
اليت كسيت خبطوط مضلعة ملتوية تشبه حرف الزاي بالالتينية ، كالشأن يف القبة املوازية              
هلا اليت تقع على مدخل باب الصفر املوايل لباب احلفاة ، و يظهر أنه كان يريد أن يقضي                  

قبله ، فعمد إىل بعض التماثيل و الطالسم على قبة احملراب و             من آثار الشيعة     على كل أثر  
بالقرويني و قـد ظلـت هـذه        " الوجود األموي   " حوهلا إىل أعلى هذه القبة تعبرياً عن        

   .  1الطالسم إىل أيام املوحدين ، فهم الذين حموا معاملها
  

 

تطيلة اليت على يسار اخلارج من باب احلفاة اجلوفية فإن          و أما السقاية و البيلة املس     
املظفر بنامها أيضاً و جلب املاء هلما من وادي حسن الذي بأعلى املدينة من ناحية بـاب                 

  .احلديد
و أما املنرب الذي صنعه املظفر بن منصور بعد املنر الذي صنع يف أول ظهور زناتة                

  .هـ388فكان من عود األبنوس و العناب سنة 
فكان خيطب عليه إىل أيام علي بن يوسف بن تاشفني فترك و صنع آخر على يـد        
القاضي عبد احلق بن عبد اهللا ابن معيشة الغرناطي و متّمه بعده القاضي عبد امللـك بـن                  
بيضاء القيسي ، و صنع من عود الصندل و األبنوس والنارنج و العناب و عظم العـاج ،                  

  . 2ألديب أبو حيىي العتادوكان الذي صنعه و جنره الشيخ ا
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 وهو من تسع درجات ويعترب من 538املنرب التارخيي الذي شيده األستاذ أبو حيىي العتاد زمن املرابطني عام 
  .1أقدم التحف النادرة يف العامل اإلسالمي

  
  
  
  

  
                                                

 .261.، ص2.مرجع سابق، م.  جامع القرويني- 1



 52

 

غريب الذي بسماط املوثقني ، وبين من       هـ متت زيادة الباب األكرب ال     505يف سنة   
  .مال األحباس يف أيام الفقيه القاضي حممد بن عيسى السبيت 

 على يد اخلطيب عبد اهللا بـن        ـه617مث صنع خبارجه قبة اجلبس املقرسية سنة        
 .موسى املعلم 

و بىن الباب األكرب املعروف بباب الشماعني من مال األحباس يف أيـام القاضـي            
   .1هـ518د سنة حممد بن داو
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باب الشماعني وهو الباب الرئيسي للمسجد وترى احلواجز احلديثة اليت حتجب داخل املسجد أنظار املارة من 
  ..األجانب

  .1أما الثريا اليت تظهر فأصلها جرس
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 فرش يف أيام الفقيه القاضي حممد ابن داود و          و من الزيادات كذلك الصحن الذي     
  .هـ 526كان الذي توىل فرشه و بناءه صخر بن مسعود البناي سنة 
هـ على يد موسى بـن      599و أما اخلصة و البيلة اليت بالصحن فعملت يف سنة           

  .حسن ابن أيب شامة ، و هو صانعها 
 رصاص ، فشق بـه يف       و ملّا شرع يف عملها أخرج من املعدة الكبرية قادوساً من          

  .1الصحن حىت وصل إىل البيلة الكبرية و اخلصة املذكورتني ، و هي بيلة من رخام أبيض
 
 

و أما العرتة اليت يصلى إليها يف زمن الصيف فكانت القدمية من خـشب األرز ،                
سـنة  صنعت هذه العرتة يف شهر شعبان املكـرم    ( ألواحاً ساذجة يف أعالها كتابة و هي        

  .2)أربع و عشرين و مخسمائة
و ملّا بزغت مشس دولة بين مرين التفت إىل العرتة قاضـي اجلماعـة و خطيـب                 

هـ أيام يعقوب بن عبـد   687القرويني و ناظرها األستاذ أبو عبد اهللا بن أيب الصرب سنة            
احلق ، فهو الذي أزاح من أعلى قبتها تلك الطلسمات اليت نصبت فيها منذ زمن و عوض                 

 غريب الصنعة و رفيع اخلشب و مجيل الـنقش و           ك األلواح مبا نراه اليوم شاخصاً من      تل
و كان الفـراغ مـن   . هـ 687دقيق الزخرفة ، وابتدأ العمل فيها أول ذي القعدة سنة     

  .3هـ689 ربيع األول سنة 5عملها و تركيبها يف مواضعها يوم السبت 
، منها قدمية و منها جديدة ،        سارية   272و يف هذا العهد بلغت سواري املسجد        

 قرمـودة ، و عـدد       467300و وصل عدد القرمود الذي يف سقف اجلامع املكرم إىل           
و .  باباً كبرياً لدخول الرجال ، و بابان صغريان للنساء ال يدخل عليهما رجل               15أبوابه  

دثة ، و   األبواب القدمية منها أبواب الشرقي و أبواب الغريب ، و أبواب القبلة و اجلوف حم              
آخر ما أُحدث ا الباب الكبري املدرج الذي بناه الفقيه علي بن حممد بن عبـد الكـرمي                  

و صنع به حفاء مضاهياً و مقابالً لباب احلفاء الذي جبامع           .احلدودي أيام واليته على فاس      
                                                

  .78.مصدر سابق، ص. روض القرطاس:  انظر- 1
 .79. انظر نفسه، ص- 2
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األندلس ، وجلب إليه املاء من عيون الكوازين ، فأتى باملاء حىت وصـل بـه إىل رحبـة           
 ، فصنع هناك سقاية و أجرى ا من ذبك املاء مث سار حىت وصل به إىل البـاب                   الزبيب

هـ من غري استئذان و     689املذكور ، و كان فتح هذا الباب و بناؤه و جلب مائه سنة              
فلما عرف أمري املومنني بفتحـه  .ال مؤامرة ألمري املؤمنني يوسف بن يعقوب بن عبد احلق      

  .1 نكر ذلك عليه و قبح فعله ، فأمر بالباب فسد اجلامع املذكور أقبلةللباب 
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عن هذا احملراب الصيفي الذي يتميز بنصب ألواح موشاة وسط الدائرة اليت تقع على مقربة ) بفتح النون(العرتة 
  .1من اخلصة الوسطى
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عبد اهللا بن حممد املعلم رمحه اهللا ، و يصل عدد مراكز            صنعت أيام الفقيه اخلطيب     
 مركزاً ، و الذي ميأل قوارير سرجها من الزيت خمس قُلل ، و كانت               520قناديلها إىل   

تارة تسرج كلها يف ليايل رمضان ، و تارة ال تسرج إىل أن ويل الشيخ الفقيه حممد بن أيب                   
 يكون إسرافاً يف مال اجلامع      درمضان ق لة من   الصرب قضاء املدينة فرأى أن إسراجها كل لي       

، فانتهى األمر به إىل أمري املسلمني أيب يعقوب فأمره أن تسرج كلها يف كل ليلة من ليايل                  
  .1 من رمضان ، و يسرج بعضها يف سائر ليايل العام27
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  1الثريا الكربى يف القرويني
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  2 الثريا الكربىمنظر آخر لداخل
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 وجد  يالذ األوسط املقابل لباب الكتبيني فهو       طبالبالو أما الناقوس الكبري املعلق      
قناطري ، و ملا وصـل      10 فيما ذكر عن الذين جلبوه       جببل الفتح من بر األندلس ، وزنته      

   .لفاس أمر أمري املسلمني أبو احلسن أن يعلق هناك 
  .هـ733 شوال سنة 5ح اجلبل املذكور يف يوم األحد وكان افتتا

   
  
  
  
  
  

  
  

  بالرغم من التغريات اليت دخلت على الناقوس فقد 
  احتفظت ذروته ذا النقش باحلروف الالتينية اليت 

  :ترمجتها هكذا
  1"صوت اهللا جيلجل يف بيته" 

  
  

  
  
 

يب عنان رمحه اهللا و مألها بأصناف الكتب و أما خزانة الكتب فقد أنشأت بأمر أ
لفى   و وقفها ابتغاء الزمن علوم األديان و األبدان و األذهان و اللسان ، و غري ذلك  و

  .هـ 750و عني هلا قيماً لضبطها و ذلك سنة رجاء ثواب اهللا األوىف ، و غري ذلك ، 
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 قبلة صدر هذا و أما خزانة املصاحف فقد جعلها السلطان أبو عنان رمحه اهللا
. اجلامع فأعد فيها مجلة كثرية من املصاحف احلسنة البهية ، و أباحها ملن أراد القراءة فيها 

  .1 هـ750و متَّ عملها يف شهر شوال سنة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اخلزانة اخلاصة باملصاحف
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  1باب مكتبة السلطان أيب عنان العلمية
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بـسم اهللا   "  يسار العرتة زليجة يف األعلى نقش عليها         ةالسارية الرابع    توجد يف   
و يروى أا كتبت خبط اإلمام " الرمحن الرحيم و صلى اهللا و سلم على سيدنا حممد و آله        
انت العامة إذا أصـيبت  و ك.. اخلطيب ابن عباد ، وأا رقية و تعاويد ضد مرض العينني        

بشيء من ذلك ، تعمد إىل خصة العني ، فتفتح بصرها داخل املاء ، مث ترفع به إىل حيث                   
الرقية ، لتحاول قراءة ما كتب هناك ، تكرر العملية مراراً ، و لعل أصل هذه احلكاية ما                   
ذكره املقري نقالً عن اخلطيب القاضي احلاج أيب سعيد الـسلوي أنـه رأى يف جـامع                 

  :القرويني أبياتاً مكتوبة بفحم ، خبط الشيخ ابن عباد ، و هي 
 1    فحبه املشهور من مذهيب***أيتها النفس إليه اذهيب  

 
 

  
  إذا كنا قد أملمنا بعصر ابن عباد من الناحية السياسية و ألفيناه عصراً جيمع بـني               

ن عثمان و أيب عنان فارس      القوة و الضعف يف التسيري فشتان بني عصر أيب احلسن علي ب           
 حيث ازدهرت احلياة السياسية و العلمية أميا ازدهار ، وبني عصر مـن ويل       بن أيب احلسن  

 الـسياسية   االنقالباتبعدمها حيث اتسم احلكم بالضعف يف تسيري شؤون الرعية و كثرة            
  .إىل أن توج ذلك كله بسقوط دولة بين مرين

تارخيية كانت مبثابة تأكيد دوره الفعال يف كـل         مثّ وقفنا مع جامع القرويني وقفة       
عصر من العصور الفارطة ، ورأينا كيف تطور حتت عناية من نالوا شرف احلفاظ عليه ،                

  . النصر و التمكني يف الدنيا و اآلخرة – بعد اهللا عز وجل –فكُتب هلم بفضله 
              ف بالشيخ ابن عباد و نبني عالقتهمثّ نقف . ذا اجلامع العظيم    فلم يبق لنا اآلن إال أن نعر

  .مع إنتاجاته العلمية لنعرضها و نعرف ا
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 ترجمة ابن عباد و إنتاجه العلمي :  

  
 

  
فما هـو أصـله و      ؛   عباد من عدة جوانب       أحاول ضمن هذا الفصل إبراز حياة ابن      

  نسبه ؟ وأين ولد و نشأ؟ 
  و من هم شيوخه ؟ و ماهي الوظائف اليت كان يشغلها ؟

  و ماهي أهم أقوال العلماء املعتربين فيه ؟
سـلط الـضوء   كما سأ. كل ذلك سنراه اعتماداً على أهم املصادر املؤلفة يف املوضوع  

فكيف سمح به املادة العلمية املتوفرة، على مؤلفاته قصد تصنيفها و التعريف ببعضها حسب ما ت         
  .يتجلى ذلك ؟
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 ، و الترحال بغية طلب العلم واجلهاد ، وليس          هادتاالج  متيزت حياة ابن عباد باجلد و       

بالغريب إذا علمنا أنه ترىب يف ظل أسرة صاحلة مث شيوخ من الطبقة الناجحة ، جعلوا منه                 ذلك  
عاملاً كبرياً سطع جنمه ، وداع صيته لينجب بدوره جيالً من العلماء النحارير فيكونوا بـذلك                

  .خري خلف خلري سلف 
1– 

 بكر عبد اهللا بن مالك بن إبراهيم     هو أبو عبد اهللا حممد ابن أيب إسحاق إبراهيم بن أيب          
بن حممد بن مالك بن إبراهيم بن حيىي ابن عباد النفزي احلمريي نسباً ، الرندي بلداً ، الـشهري                   

  .1بابن عباد

2– 
، ونشأ برندة يف عفـاف و       ) هـ733(ولد ابن عباد سنة ثالث و ثالثني و سبعمائة          

  .رآن و هو ابن سبع سنني مع القراءة برواية نافع صيانة ، حيث متكن من حفظ الق
 ، و قصد طلب العلم ، و كـذلك ال ننـسى             2فاس و تلمسان  و هاجر بعد ذلك إىل      

 األمحر من جراء املد     الظروف الصعبة اليت كانت تعيشها األندلس يف ظل آخر حكامها من بين           
مث ذهب  .ملستقر يف تلك الفترة     أدى كل ذلك إىل هجرة علماء األندلس حنو املغرب ا         الصلييب، و 

ألندلسي ؛ مث رحـل إىل      لسال ؛ فصحب ا الشيخ العامل أبا العباس أمحد بن حممد بن عاشر ا             
  .3 خطيباً بليغاً فاس ليغدو بذلك شيخاً عاملاً وصوفياً فقيهاً و، و يف األخري رجع إىلمدينة طنجة

 الوقار و احلياء ، متواضعاً    و كان رمحه اهللا تعاىل حسن السمت ، طويل الصمت ، كثري           
   .4و معظماً عند اخلاصة و العامة

                                                
 ).150 – 149. (، ص2. سابق، جرجعم. سلوة االنفاس:  انظر- 1
كتاب خمطوط، اخلزانة العامة بالرباط حتت رقم د . عبد ايد الزبادي االدريسي احلسين، إفادة املرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عباد:  انظر - 2

  .2. ، ص1 / 984
  .155.، ص2. سابق، جرجعم. سلوة االنفاس:   انظر- 3
إحسان عباس، طبع دار صادر، : حتقيق. أمحد املقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب  - 4

  .341.، ص5.، ج1968 / 1388بريوت، 
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و من ظرفه و حسن سريته رضي اهللا عنه أن السلطان أعطاه كسوة و لبعض الصاحلني                
أهـل  ل لبعض   فقيكان يف وقته معه كسوة ، كل ما يليق به ، فقبلها الشيخ ، و ردها اآلخر ،                   

 الورع مندوب ، و جرب قلب امللك واجب بإمجاع          من على الصواب ؟ قال    : " البصائر يف وقته    
 مبندوب ؟ أو القائم بواجـب ؟     خذ و أنتم ترون من أوىل بالصواب األ       ؛" العقالء بل و غريهم     

أرأيتم لو أن امللك دخل يف ذلك الوقت مكرباً ؛ فدبر أمر املسلمني ، فخرج علـى                 : " مث قال   
  .1"غري الصواب ، يف ذمة من يكون ؟

و أكثر متتعـه مـن   . طُلب يف الدعاء امحر وجهه ، واستحيا كثرياً مثّ يدعو             و كان إذا  
الدنيا بالطيب و البخور الكثري ، و يتوىل أمر خدمته بنفسه ، ومل يتزوج ، ومل ميلـك أمـة ،                     

  2. إذا خرج سترها بثوب أخضر أو أبيضولباسه يف داره مرقعة ، ف
3– 

علم عن مجاعة من املشايخ خمتلف العلوم النحوية و األدبيـة     تلقى ابن عباد رمحه اهللا ال  
، مث أخذ يف طريق الصوفية و املباحثة عن األسرار اإلهلية حىت أُشري إليه ،                و الفروعية  و األصولية 

 و مروراً بفاس و تلمـسان و  اً باألندلسكل ذلك بعد رحلة يف طلب العلم دامت السنني ، بدء  
  .فاس و استقر ا يف األخريطنجة إىل أن رجع إىل سال و

– 
   أخذ ابن عباد عن والده برندة القرآن الكرمي و عليه قرأه و أخذ عن خاله أيب عبد اهللا           

و غري ذلك و أخذ عن أيب احلسن بن أيب احلـسن            ... القُريسي حيث قرأ عليه القرآن و العربية      
  ".الرسالة " الرندي ؛ قرأ عليه حرف نافع ، و عرض عليه 

– 
 عبـد اهللا التلمـساين      أبا: جند منهم   عة من الشيوخ و      أخذ بتلمسان و فاس عن مجا     

 جد أمحد مؤلف    -احلسين حيث أخذ عنه مجل اخلوجني تفهما ، و أخذ عن أيب عبد اهللا املقري                
كلها  صحيح مسلم  املختصر الفرعي البن احلاجب و فصيح ثعلب ، و بعض         –" نفح الطيب   " 

تفقهاً ، و أخذ عن أيب حممد عبد النور العمراين املوطأ و العربية و أخذ عن أيب عبد اهللا اآلبلـي       
                                                

  .3. إفادة املرتاد، مصدر سابق، ص- 1
  .8. انظر نفسه، ص- 2
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اإلرشاد أليب املعايل و مجيع كتاب ابن احلاجب األصلي و عقيدة ابن احلاجب تفقهاً و أخذ عن                 
كناسي أخذاً كثرياً مـن    أيب احلسن الصرصري بعض التهذيب تفقهاً ، و أخذ عن أيب العباس امل            

مجل الزجاج و تسهيل مالك ، و أخرياً أخذ عن أيب مهدي املصمودي مجيع كتاب ابن احلاجب        
  .الفقهي 

– 
 سال الشيخ الصاحل أبا العباس أمحد بن عاشر األندلسي ، نزيل سال و دفينها               صحب يف 

  ).  763ت ( على ساحل البحر احمليط خبارجها 
 ا معه و مع أصحابه سنني عديدة و أقام.  
– 

  .1لقي بطنجة الشيخ الصويف ، أبا مروان عبد املالك
4– 
 

و جند من بـني أشـهرهم        ،2كان له تالمذة أصبحوا على شاكلته يف الصالح و العلم         
  :التلميذين التاليني 

– 
 ، الـصويف ، أبـو   احملـدث لميذ ابن عباد و رفيقه الشيخ الفقيه اإلمام ، الرحالة      هو ت 

زكرياء حيىي ابن الفقيه أيب العباس أمحد بن حممد بن حسن بن حيىي بن عاصم بن القَس النفزي                  
  . احلميري ، الرندي األصل ، الفاسي املولد و النشأة ، املعروف بالسراج 

  .د الرندي مراسالت و رساالت اعبد اهللا ابن عبكانت بينه و بني أيب 
 حممد ابـن عبـاد ،        عبد اهللا  هـ ، و دفن مع أيب     805تويف مبدينة فاس احملروسة سنة      

 .3تلميذه و رفيقه

                                                
   ).155 – 154. ( ، ص2. سابق، جمرجع.  سلوة األنفاس-   : انظر- 1

  .343.، ص5. نفح الطيب، مصدر سابق، ج-              
 .151.، ص2.سابق، جمرجع .  سلوة األنفاس- 2
 .159. ، ص2.ج. نفسه انظر - 3
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  – 
لصويف ، أبو عبد       هو الشيخ املفيت العالمة ، اخلطيب البليغ املفسر ، املؤرخ النسابة ، ا            

اهللا و أبو حيىي حممد ابن الفقيه أيب غالب ابن أمحد ابن الفقيه حممد ابن الفقيه العالمة أيب احلسن                   
  .علي ابن الفقيه العدل حممد ابن السكَّاك املكناسي ، مث العياضي ، الشهري بابن السكَّاك 

شـيخي و    : " أخذ التصوف عن الشيخ ابن عباد الرندي النفزي ، و كان يقول فيـه             
 818 ربيع األول عام     12 بفاس بعد العشاء اآلخرة ليلة الثالثاء        – رمحه اهللا    –تويف  " . بركيت  

 .1هـ و دفن بكدية الرباطيل ، داخل باب الفتوح ، مع شيخه ابن عباد قريباً منه رمحه اهللا
ن هـذي  و جتدر اإلشارة إىل أنين مل أقف يف املصادر املتبعة على تصريح باسـم غـري               

 . 2"كون كان له تالمذة كلهم أخيار مبار" التلميذين ، و كل ما وجدته هو أنه

5– 
 ، و كانت أكثر قراءتـه يف        3 سنة 15ولّي اخلطابة و اإلمامة جبامع القرويني بفاس مدة         

اآلن  ،و الدار املعلومة له إىل      ، وأكثر خطبه وعظ    4﴾ ِإذَا جاء نَصر اللَّهِ    ﴿: صالة اجلمعة   
  .5تعرف بدار ابن عباد جبوار جامع القرويني

6– 
 رجـب الفـرد ، عـام       3تويف ابن عباد رمحه اهللا بعد صالة العصر من يوم اجلمعـة             

هـ ، و دفن إثر صالة الظهر من اليوم بعده ، مبقربة من البـاب املـسدود ، املعـروف       792
 أمحـد   – حضر فيه مجيع الناس حىت األمري        باحلمراء ، داخل مدينة فاس ، و كان يوماً مشهوداً         

 و ازدحم الناس على قربه ، و مهت العامة بكسر نعشه و أخـذ    –ابن السلطان أيب سامل املريين      
  6...، فمنعهم األمري من ذلك !!تربكاته 

  . جتدر اإلشارة إىل أن ابن عباد عند أهل فاس مبثابة اإلمام الشافعي عند أهل مصر 

                                                
   )..161 – 160.(، ص2. سابق، جمرجع. سلوة األنفاس:  انظر - 1
 .8.مصدر سابق، ص. إفادة املرتاد:  ، وانظر151. ، ص2.  انظر نفسه ، ج- 2
  .2.مصدر سابق، ص. إفادة املرتاد  - 3
  . من سورة النصر1  اآلية - 4
 .8.مصدر سابق، ص.  إفادة املرتاد - 5
  .156.،ص2.مرجع سابق، ج.سلوة األنفاس:  انظر- 6
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 ملا حضرته الوفاة ، جعل رأسه يف حجر بعض أصحابه ، و             –ه اهللا    رمح -و يحكى أنه    
 1﴾ الْحي الْقَيوم  ﴿: أبو القاسم صديفي ، وأخذ يف قراءة آية الكرسي إىل قوله تعاىل             : هو  

؛  2﴾ الَ تَاخُذُه ِسنَةٌ والَ نَوم     ﴿فلقنه بعض من حضر     .  يا حي يا قيوم       ، يا اهللا : مث قال   
فلما قربت وفاته ، سِمع منه هـذا        . يا اهللا يا حي يا قيوم       : ا ، و جعل يقول      فامتنع من قراء  

  :البيت ، و كان آخر ما تكلم به 
  3   بل عودوين إذا قطعتهم وصلوا***ما عودوين أحبائي مقاطعة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . من سورة البقرة255اآلية   - 1
  . نفس السورة واآلية- 2
  .156. ، ص2.سابق، جمرجع . سلوة األنفاس:  انظر- 3
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  دار ابن عباد جبوار جامع القرويني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لرندي النفزي رمحه اهللاقرب ابن عباد ا
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7 
 
 علّق عليها الشيخ أمحد زروق يف ثنايا شـرحه          مثانية – رمحه اهللا    – أشهر مؤلفاته    كان

  " :اِحلكم " احلادي عشر على 
و فيها من الفوائد ما ال يحصى ، مع وفـور أنوارهـا ، و    . رسائله الكربى  :أولها  
و " اإلحياء   " اختصاري ، صاحب    ا بلغت أبا عبد اهللا البال     ذكر يل مبصر أا مل    .عظيم أسرارها   

  .!أنا عبد البن عباد : ا على رأسه و صار يقول هغريه ، جعل
و هي أوفر علماً ، و أوضح ، و إن كانت الكربى أعظم              . رسائله الصغرى  :الثاني  

  .نوراً و إفادة 
ه الغفلة ، وإفادة العـوام ،       تنبي: و القصد ا     . اخلطب املعلومة يف املواسم    :لث  االث

  . و إال ففي الرسائل ما يدل على نقيض ذلك – رمحهما اهللا –اتباعاً أليب طالب ، وأيب حامد 
رأيته خبطه ، سفر ضـخم ،        . "حتقيق العالمة يف أحكام اإلمامة      "  كتاب   :الرابع  

   !ه أظنه ألبي: مجع فيه ما حيتاجه اإلمام ؛ فذكرته لشيخنا القَوِري ؛ فقال 
 – و اهللا أعلـم      – ، و أظنها     "األدعية املرتبة على أمساء اهللا احلسىن       "  :الخامس  

  .رسالة من الرسائل الصغرى ، إذ رأيتها ملحقة ا يف بعض النسخ 
 ، نبه فيه على بعض معانيـه        يف مثان مائة بيت و بيت     " اِحلكم  " ترجيز   :السادس  

  .باختصار ، و هو مفيد يف بابه 
: و الذي أقول فيه     . للحكم العطائية   : أي  . " بالشرح  " التنبيه املعروف    :السابع  

ه عنه ، و يكفي هو عـن غـريه          بستان الفن ، و خزانة أحكامه ، و جامع لبه ، ال يكفي غري             
"...1  

 قائالً  – رمحهما اهللا    –و قد علّق الشيخ عبد ايد لزبادي على قول الشيخ أمحد زروق             
 ظاهره  "اخلطب املعلومة يف املواسم     " : الثالث  : محد زروق رضي اهللا عنه      و قول الشيخ أ   : " 

قد وقفت على هذه اخلطب جمموعة و هي حنو اخلمسة عشر خطبة ،             . يقف على غريها     أنه مل 
العامة املـشتملة علـى     ووقفت على خطبه    . تأليف يف موضوعه ال مزيد عليه     كل واحد منها    

                                                
 .152.، ص2. سابق، جمرجع. اس سلوة األنف- 1
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التحذير و اإلنذار و التبشري و الترغيب و الترهيب ، و التنبيـه            الوعظ و التذكري ، و اإلغراء و        
  .1"على العوارض الوقتية اليت ال تنضبط لزمام ، رأيت من ذاك جملداً كبرياً ضخماً 

  2.كتاب جيد و أكيد على املتدين" فتح التحفة و إضاءة السدفة  : " الثامن
8– 

ذين عاصروا ابن عباد و عرفوه حق املعرفة ، دون غلو أو            هذه شهادات بعض العلماء ال    
  .جفاء بل مبوضوعية تليق بوزن هؤالء العلماء األجالء

    
– 

الفقيه اخلطيب البليغ ، اخلاشـع اإلمـام العـامل ،           : " و قد وصفه يف فهرسته مبا نصه        
ذو العلوم    الباهرة و احملاسن املتظـاهرة ، سـليل             املصنف السالك العارف ، احملقق الرباين ،        

  .3..."، اخلطباء و نتيجة العلماء
– 
 وخنبة عصره   هو سيد العارفني باهللا يف زمانه ،      " : "احلكم  "  يف بعض شروحه على       قال

خلطيب البليغ النبيه   ، الشيخ الصاحل الفقيه ، ا     و إبانه ، نسيج وحده، و عمدة الصديقني من بعده         
. ، و جتمل و حسن طباع ، متربئاً من الـدعاوي            كان ذا مست و صمت ، و زهد و عفاف         ،  

 يع العلـوم الدينيـة ، معـوالً يف حـل    جبم عامل إنهقول احلق فيه :قال بعض تالمذته املعتربين     
: راء الوقت ن، و قد قال يل بعض فق      ، مل يكن له يف عصره قري      املشكالت على فتح الفتاح العليم    

  .4 "!ى عن نفسه بكل وجه إال ابن عباد ما رأيت أحداً ممن تكلم يف هذا الفن بريئاً من الرض
– 

الكثيف جلباب احلياء ، املكب على مـا        " : " السلسل العذب   "  يقول واصفاً إياه يف     
 (...) االنقيادري رسن   خلسليم ، و النظر املستقيم ، املعطي لل       يعد لدار القاء ، صاحب الصدر ا      

                                                
 .5. سابق، صمصدر.  إفادة املرتاد- 1
 .153.، ص2. سابق، جرجعم انظر السلوة - 2
 .14.، ص2.، ج2002 – 1422 : 1.مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء ط.  عبد الكبري الكتاين، زهرة اآلس يف بيوتات فاس- 3
 .151.، ص2. سابق، جمرجع.  السلوة- 4
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من أشد املريدين مروءة، و أكثرهم حشمة ، وآثرهم للخلوة ، و أدأم على مطالعـة كتـب                  
 .1..."العلماء و مصنفات الفضالء 

– 
، الصاحل الكبري ، ب الشهري هو اخلطي " : "ز احلقري   أنس الفقري و ع   "  يقول يف دفة كتابه     

سـكون ، و زهـد بالـصالح       وأليب عبد اهللا هذا عقل و. صحاء ه من اخلطباء الفدو كان وال 
  .2..."مقرون 

 
و كان شيخه احلجة الورع أمحد بن عاشر يشيد بذكره و يقدمه على سائر أصحابه ، و      

  : ، و التسليم له و يقولنتفاع بهيأمرهم باألخذ عنه ، و اإل
و ال شك إنه كذلك كان غريباً ، فإن العارف غريب اهلمة ،              " ابن عباد أمة واحدة   " 

بعيد القصد ال جيد مساعداً على قصده ، و كان الغالب عليه احلياء من اهللا تعاىل ، و الترتل بني                    
لوق ملا غلب عليه مـن      عظمته ، و ترتيله نفسه مرتلة أقل احلشرات ال يرى لنفسه مزية على خم             

  .3"هيبة احلال
لنا قيمة ابن عباد من خالل ما بسطناه من شهادات العلمـاء العـارفني              و بذلك تظهر    

فما هو هذا العلم ؟ و الذين صحبوه و عرفوه حق املعرفة فتأثروا به و مبا أنتجه من علم غزير ،       
  .راه ضمن املبحث الثاين من هذا الفصل ن ذلك ما سما هو نوعه ؟

  
  
  

  
  
  

                                                
  .150.، ص2. سابق، جمرجع. نفاس سلوة األ- 1
  .8.مصدر سابق، ص.  إفادة املرتاد- 2
   ).10 – 9.( انظر نفسه، ص- 3
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 يف مثانيـة    ، فحددناها ابن عباد يف خضم احلديث عن سريته      سبق و أن عرضنا مؤلفات      
  .حكماً صوفية  رسائل متنوعة و أحكاماً فقهية وجتمع

أما اآلن فسنحاول تصنيف مكتبته و بيان مصري كل مؤلف منها حسب ما تسمح بـه                
  .املادة العلمية املتوفرة 

  .مث سنأخذ منوذجني من عطائه الزاهر قصد الدراسة و البيان 
1  
  

   
األدعية المرتبة على األسماء 

  1خمطوط  العقيدة  الحسنى 
  2جمهول  الفقه  تحقيق العالمة في أحكام اإلمامة

  3جمهول  العقيدة   بيت وبيت800ترجيز الحكم في 
  4جمهول  عامة  الخطب المعلومة في المواسم

  5مطبوع  التصوف  الرسائل الصغرى
  6عمطبو  التصوف  الرسائل الكبرى 

                                                
ويوجد هذا الكتاب خمطوطا يف اخلزانة      .  يوجد ضمن ملحق كتاب معارج الوصول بالصالة على أكرم نيب ورسول ألمحد بن عبد احلي احلليب                - 1

  .649: العامة بالرباط حتت رقم د
الـدكتور  : وانظر. 19 × 16.8، ومقياسه   14:  ص وحوايل أربعة سطور، ومسطرته     9عاء ابن عباد بأمساء اهللا احلسىن؛ فهو يقع يف          وخبصوص د 
  attarikh.8r8.comنشر موقع تاريخ اإلسالم واحلضارة " الدعاء بأمساء اهللا احلسىن البن عباد"خالد صقلي

مصدر .إفادة املرتاد ...". رسالة من الرسائل الصغرى، إذ رأيتها ملحقة ا يف بعض النسخ           –م   واهللا اعل  –وأظنها  : " ...ويقول الشيخ أمحد زروق   
  .4.سابق، ص

  .4..ص. مصدر سابق. إفادة املرتاد: أنظر". أظنه ألبيه : " روى الشيخ أمحد زروق عن شيخه القوري أنه قال - 2
  .5.ص. مصدر سابقوانظر إفادة املرتاد، .  ذكره الشيخ أمحد زروق وعلّق عليه- 3
  .152.، ص2.ج.  سابقرجعم. السلوة: أنظر.  ذكره الشيخ أمحد زروق- 4
 رسالة وثالثة 16تستوعب .  ص143م، فجاءت يف 1958نويا اليسوعي باملطبعة الكاثوليكية يف بريوت سنة . نشرها األب بولس ع- 5

نشر كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية . نوين، املصادر العربية لتاريخ املغربحممد امل: وانظر. مالحق وفهرسني، عدا التقدمي بالعربية والفرنسية
  .112. ، ص1. ، ج1983 / 1404جامعة حممد اخلامس، الرباط، طبع مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، البيضاء 

  .112.، ص1.مرجع سابق، ج. باملصادر العربية لتاريخ املغر: وانظر.  ص262 يف 1320  منشورة باملطبعة احلجرية الفاسية عام - 6
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غيث المواهب العلية في شرح 
  1مطبوع  التوحيد  الحكم العطائية

  2مطبوع  نصوص حديثية  فتح التحفة وإضاءة السدفة
  
2– 

  
– 
 

و " ،   يعد من أشهر الشروح على احلكم العطائية البن عطاء اهللا الـسكندري     
هو معروف متداول عند كل من ينتمي إىل التصوف بأدىن انتماء و اعتىن بـه املغاربـة         

  :عليه التعليقات منها وا اعتناًء قوياً و كتب
 ، كمـا    1063حواشي العرف أيب زيد عبد الرمحن بن حممد الفاسي سـنة            

 3..."تصدى مجاعة من أهل األدب لنظمه يف أسلوب رجزي 
لتنبيه علـى حكـم الـشيخ اإلمـام        ا" و هو موسوم كذلك ب      

الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء اهللا            
 فألفيته جملداً   360 و لقد اطلعت عليه خبزانة القرويني خمطوطاً برقم          "اإلسكندري  

ضخماً خبط مغريب واضح صحيح متقن كتب فيه منت احلكم بقلم مغلظ متييزاً بينه وبني               
احلمد هللا املنفرد بالعظمة و اجلالل ، املتوحـد باسـتحقاق نعـوت          : " الشرح ، أوله    

  4. 27/20 ، مقياسه 24 ، و مسطرته 175أوراقه " . الكمال 
و هو اآلن مطبوع و وضع حواشيه خليل عمران املنصف ، من منشورات حممد              

   .- لبنان –علي بيضون دار الكتب العلمية ببريوت 
الشيخ ابن عباد لتصنيف هذا الشرح إحلـاح  و كان الباعث احلقيقي الذي محل    

و يف ذلك يقول ابن     . بعض أصحابه عليه ملا يتصفون به من حمبة خالصة يف معرفة احلق             
                                                

  . م1998 - هـ 1419 طبع ونشر دار الكتب العلمية ببريوت سنة - 1
 . م2002/  هـ 1423 مطبعة املعارف اجلديدة، نشر وتوزيع دار نشر املعرفة، الرباط - 2
  .351.، ص1.، ج1399 – 1979 : 1.طبع ونشر دار الكتاب بالدار البيضاء، ط.  حممد العابد الفاسي، فهرس خمطوطات القرويني- 3
 .351.، ص1. انظر نفسه، ج- 4
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(...) و الذي حملني على وضعه ، و تكلف تصنيفه و جمعه             " :عباد
 و تردادهم بالمسألة إلي ، إلحاح بعض األصحاب في ذلك علي:  

ح في هذه الطريقـة ، ومحبـة        لكونهم على اعتقاد صحي   
خالصة ألهل الحقيقة ، فأسعفتهم بما طلبوه ، و حققـت لهـم             

  1"..األمل فيما رغبوه 
 
 
  . مقدمة المؤلف-
 من عالمة اإلعتماد على العمل نقصان الرجـاء عنـد           -

  .وجود الزلل
كيف تخفى و أنت الظاهر ، أم كيـف تغيـب و أنـت      " -

  " .  و اهللا الموفق ، و به نستعين الرقيب الحاضر
و يعد الكتاب من أفضل ما صنف ، لكونه صغري احلجم و عظيم الفائـدة ممـا       

  .حعل العلماء يتصدون له بالشرح حىت يسهل عند العامة 
عباراته رائقة و معانيه حسنة ، قصد من خالهلا إيـضاح طريـق العـارفني و                

 . 2املوحدين
) : أي شرح احلكم البن عباد      ( لذي أقول فيه    و ا  " :قال الشيخ أمحد زروق     

بستان الفن ، و خزانة أحكامه ، و جامع لبه ، ال يكفي غريه عنه ، و يكفي هو عـن                     
  .3 "غريه

  
  
  
  
  
  

                                                
 .4.ص. 1998 – 1419 : 1.طبع دار الكتب العلمية ببريوت،  ط. يف شرح احلكم العطائية  ابن عباد النفزي الرندي، غيث املواهب العلية- 1
  .3. انظر نفسه، ص- 2
 .5.مصدر سابق، ص.  إفادة املرتاد- 3
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 جيمع أحاديث نبوية يف موضوع الزهد و العزلة و التعفف ، مجع فيه              كتاب قيم 

و غالـب األحاديـث     .  حديث ، و هي إما صحيحة و إما حـسنة            200ن  أكثر م 
املوجودة يف هذه اموعة وجدها ابن عباد و رتبها و بوا و زاد فيها أحاديث و أبواباً                 

فتح التحفة "   مما يليق باملوضوع ، مث قام بكتابة مقدمة هلا و بشرح غريبها و مساها           
 1"و إضاءة السدفة 

  :ثالث نسخ خمطوطة و توجد من الكتاب 
 صفحة ، حتتوي 50 باخلط األندلسي ، عدد صفحاا      ةمكتوب نسخة جيدة    -1

 سطراً تقريباً من خزانة األسكوريال حـسب مـا أورده      25 إىل   23كل صفحة على    
  .بروكلمان
ع .  نسخة من خمطوطات مؤسسة عالل الفاسي بالرباط مرقمة حتت عدد          – 2

  .، و هي مكتوبة باخلط املغريب 181
على يد الفقـري إىل     "  نسخة من خمطوطات اخلزانة العامة بالرباط و يف آخرها           -3

له اهللا املىن و بلغه يف الدارين ما يـتمىن ، يف            كرم الكرمي املتعايل عبد ايد بن علي املنايل أنا        
   .2" هـ 1144يوم اخلميس السابع عشر من رمضان سنة 

 و تفل بتحقيقه كل من عبـد اإللـه          مث تولت طباعته دار نشر املعرفة بالرباط      
   :من بينهاو يتضمن الكتاب مخسني باباً . أماكي و عبد الرمحن بلحسن

  .مقدمة المؤلف_ 
  .باب النية و عظم موقعها في األعمال_ 
  .باب عظم قدر الشكر _ 

كتاب جيد جداً أكيد على املتدين      " و قد وصفه الشيخ عبد ايد الزبادي بأنه         
 .3"ن املظلم ، نسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا للعمل مبقتضاه يف هذا الزما

  
                                                

 م، 2002 - هـ 1423: 1.البن عباد الرندي النفزي، طبع دار نشر املعرفة بالرباط، ط" التحفة وإضاءة السدفةفتح "  من تقدمي حتقيق - 1
  .3.ص

  10. ص  املصدر نفسه،- 2
 .5.مصدر سابق، ص.  إفادة املرتاد- 3
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و بذلك نكون قد أمتمنا احلديث عن علم من أعالم املغرب يف العصر الوسـيط               

فوجدناه قد سخرها يف خدمة العلم و نشره و ما شهادات العلماء       بعدما وقفنا مع حياته     
 مث رأينا عطاءه العلمي املتنوع و الذي ال يزال   .املعتربين يف حقه إال تأكيد ملكانته العالية        

  .حباجة إىل من حيققه 
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 .12.مصدر سابق، ص". فتح التحفة وإضاءة السدفة" من تقدمي - 1



 87

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 90

 
  

لي من خالل البحث في ثنايا هذه الشخصية أن المغرب لم يظهر 
يعش حضارته الحقيقية إال في ظل الوالة الصالحين الذين أبوا إال أن 

  .تكون كلمة اهللا هي العليا
كما أن اعتناءهم بالجانب العلمي كانت له ثمار طيبة حيث 

ء الذي جعل برز العديد من العلماء في مختلف الميادين، وهو الشي
 مجتمعا مثقفا – في الفترة المرينية المزدهرة - المجتمع المغربي 

  .وواعيا، والشك أن من شروط النهضة انتشار الوعي
وعلى العكس من ذلك نجد المغرب يعيش فترات حرجة في ظل 

إال مصالحهم الشخصية مما يؤدي إلى اضطرابات والة ال تهمهم 
  . األسرة الحاكمة حول العرشوقيام ثورات شعبية، وتنازع أفراد

وال ننسى دور جامع القرويين الفعال على مر تاريخ المغرب 
اإلسالمي، مما جعله يحظى باعتناء كبير؛ فما من دولة مرت إلى 

  .وتترك فيه بصمة من بصماتها
ثم إنني لما وقفت على حياة ابن عباد وعطائه العلمي الحافل 

ة نشأ عليها منذ صغره صحبة استيقنت أن من وراء ذلك تربية صالح
  .مجموعة من المشايخ المعتبرين

وأنا متأكد أن أمثال ابن عباد كثر ولعل قلة شهرتهم تبرز من 
خالل قلة الكتابة عنهم وتنظيم ندوات علمية تشريفا لهم لما من اهللا 
تعالى به عليهم من مكانة في الدنيا واآلخرة ولدورهم الفعال في سبيل 

  . التي يسعى لتحقيقها كل إنسانالرفعة والنهضة
كما يظهر لي من خالل الوقوف على إنتاجاته العلمية أن 

  .أغلبها ال يزال ينتظر الدعم الواجب قصد التحقيق والتدقيق
وإني ألشعر بالعار لضياع تراثنا في أيدي غير المنصفين من 
المستشرقين ومن ليسوا أهال بتحقيقه ليخرجوه على هواهم، في حين 

األولى بنا أن نقف سدا منيعا ونجنّد طاقاتنا العلمية وندعمها كان 
  .بالوسائل الكافية بغية السمو بتراثنا الحضاري
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I/ 

 
1-1996 - هـ 1416دار الثقافة بالدار البيضاء، . واية ورش عن نافعرالقرآن الكرمي ب 
  .م
 من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن أمحد املقري، نفح الطيب - 2

  .1968 / 1388إحسان عباس، طبع دار صادر، بريوت، : حتقيق. اخلطيب
3 حتقيق عبد الوهاب بن منصور، . إمساعيل بن األمحر، روضة النسرين يف دولة بين مرين

  . م1991/  هـ 1411 : 2.املطبعة امللكية، الرباط ط
 : 1.مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء ط. لكتاين، زهرة اآلس يف بيوتات فاسعبد الكبري ا - 4

1422 – 2002.  
كتاب .  احلسين، إفادة املرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عباداإلدريسيعبد ايد الزبادي  - 5

  .1 / 984خمطوط، اخلزانة العامة بالرباط حتت رقم د 
 بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ األنيس املطرب، علي بن أيب زرع الفاسي - 6

  . م1999/  هـ 1420 : 2.املطبعة امللكية، الرباط ط. مدينة فاس
حتقيق عبد الوهاب ابن منصور، . علي اجلزنائي، جىن زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس - 7

  .1991 – 1411 : 2.املطبعة امللكية، الرباط ط
طبع دار . غيث املواهب العلية يف شرح احلكم العطائية - أ: حممد بن عباد النفزي الرندي – 8

  .1998 – 1419 : 1.الكتب العلمية ببريوت،  ط
فتح التحفة وإضاءة السدفة، طبع دار نشر املعرفة  -ب                                      

  . م2002 - هـ 1423: 1.بالرباط، ط
طبع دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط . املرينيةجمهول، الدخرية السنية يف تاريخ الدولة  - 9

  . م1972/  هـ 1392
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II / -  
 
1نشر وتوزيع دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء  . إبراهيم حركات، املغرب عرب التاريخ
  . م1984/  هـ 1405 : 2.ط

2حتقيق وتعليق األستاذ .  األقصىأمحد الناصري ، كتاب االستقصا ألخبار دول املغرب
، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار )املغربية(أمحد الناصري، منشورات وزارة الثقافة واالتصال 

  . م2001/  هـ 1421البيضاء  
مطبعة جامعة . زمباور، معجم األنساب واألسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي - 3      

  . م1951 / هـ1370: ط.فؤاد األول، ت

: 1.طبع دار الكتاب اللبناين، بريوت ط. جامع القرويني -أ :  عبد اهلادي التازي– 4
  ).57-56.(، ص2.، م1973

نشر وتوزيع دار نشر . الوسيط يف التاريخ الدويل للمغرب -ب                            
  .2001/  هـ 1422 : 1.املعرفة بالرباط، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط ط

حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين، كتاب سلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب  - 5
عبد اهللا الكامل الكتاين وآخرون، نشر دار الثقافة : من العلماء والصلحاء بفاس، حتقيق

  .2004 – 1425 : 1.بالدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء ط
طبع ونشر دار الكتاب بالدار البيضاء، . ات القروينيالعابد الفاسي، فهرس خمطوط - 6
  .1399 – 1979 : 1.ط
نشر كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية . املصادر العربية لتاريخ املغرب -أ : حممد املنوين – 7

 / 1404جامعة حممد اخلامس، الرباط، طبع مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، البيضاء 
1983.  

منشورات كلية اآلداب والعلوم . ورقات عن احلضارة املرينية -ب                   
/  هـ 1420 : 1. ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدرا البيضاء ط2. اإلنسانية بالرباط، ط

   م2000
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III/ 
 

1–العالمة عبد الرمحن بن خلدون من خاللwww.eaman.com  

2 " خالد صقلي يف موقع تاريخ اإلسالم واحلضارة .، نشر ذ"الدعاء بأمساء اهللا احلسىن البن عباد
attarikh.8r8.com  

 – 667(دور األوقاف والشؤون املغربية يف التكامل االجتماعي عرب عصر بين مرين  " – 3
  مية من خالل موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسال. ، حملمد املنوين)هـ869

www.habous.gov.ma  
 
4 – elaouadiahmed.free.fr  
5 – www.fes-city.com  
6 – www.friendlyplanet.com 
7 - www.hukam.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaman.com
http://www.habous.gov.ma
http://www.fes-city.com
http://www.friendlyplanet.com
http://www.hukam.net
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1  مقدمة 

5  عصر ابن عباد وجامع القرويني: الفصل األول 
6  عصر ابن عباد الرندي النفزي: املبحث األول 

6   عصر ابن عباد السياسي– 1 
6   أصل بين مرين وذكر اخلالف الواقع حول ذلك–أ  

9   حياة ابن عباد يف ظل حكم بين مرين–ب  
14  سن علي بن  عثمانعهد أيب احل  
19  عهد أيب عنان فارس بن أيب احلسن  
21  عهد أيب بكر السعيد  
21  عهد أيب سامل  إبراهيم  
22  عهد عمر تاشفني املوسوس  
23  عهد أيب زيان األول حممد بن يعقوب بن أيب احلسن  
23  عهد أيب فارس عبد العزيز  
24  عهد السعيد باهللا أيب زيان الثاين  
25  نصر باهللا أيب العباس أمحد بن أيب ساملعهد املست  
26  عهد املتوكل على اهللا أيب فارس موسى بن أيب عنان  
27  عهد املنتصر بن أيب زيان حممد  
27  عهد أيب زيان الثالث  
27  عهد أيب العباس أمحد بن أيب سامل  

28  :عصر ابن عباد العلمي  _  2 
28  :مرين عموماً  عوامل اإلزدهار الثقايف يف دولة بين –أ  
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32  : املدارس–ج 
40  : العلماء املعاصرون البن عباد الرندي رمحه اهللا –د  

42  : املارستانات -هـ  
43  : التيارات الفكرية يف عصر ابن عباد رمحه اهللا -و 

47  جامع القرويني: املبحث الثاين  
50  : قبة العرتة - 
50  : السقاية و املنرب - 
52  : الباب األكرب الغريب - 
54  : الصحن و اخلصة - 
54  : العرتة - 
57  : الثريا الكربى - 
59  : الناقوس الكبري - 
59  :خزانة الكتب و املصاحف - 
62  : تعاويد ابن عباد الرندي النفزي - 

64  :ترمجة ابن عباد و إنتاجه العلمي : الفصل الثاين  
65  :ن عباد الرندي النفزي ترمجة اب: املبحث األول  

65  : نسبه وأصله – 1 
65  : والدته و نشأته – 2 
66  : شيوخه – 3 
67  : تالمذته – 4 
68  : وظائفه – 5 
68  : وفاته – 6 
71  : مؤلفاته -7 
72  : أقوال العلماء فيه – 8 

76  :اإلنتاج العلمي البن عباد : املبحث الثاين  
76  :عروفة مصنفة قائمة مؤلفات ابن عباد امل -2 
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77  : منوذجان من مؤلفات ابن عباد – 2 
77  : غيث املواهب العلية يف شرح احلكم العطائية –أ  

84  : فتح التحفة و إضاءة السدفة -ب  
90  خامتة عامة 

91  قائمة املصادر واملراجع 
94  فهرس املوضوعات 

 
 


