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 احملاضرة األوىل

 يف صدر اإلسالم ابملشرق  املؤسسة العسكرية  عنمالمح 

 

 نظام التجنيد والسجالت العسكرية:

نيد يف عهد أيب بكر على النهج الذي كان معموال به يف عهد النيب وهو مبدأ التطوع ظل التج
أن أيذنوا »واالنتداب املبين على نية اجلهاد يف سبيل هللا، وكتب أبو بكر إىل قواده عند فتح العراق والشام 

ت على اإلسالم بعد ملن شاء ابلرجوع، وال يستفتحوا مبتكاره، وأن يستنفروا من قاتل أهل الردة، ومن ثب
 «.الرسول

مث عمد اخلليفة عمر إىل تنظيم اجليش اإلسالمي أبن وضع "الديوان" فكتب أمساء املسلمني مجيعا يف 
من الرسول والسبق يف اإلسالم والبالء  فرايتهمدفاتر ورتب هلم فيها أرزاقهم السنوية، وجعلهم مرتني حسب  

بيت مخسة آالف درهم وألف درهم وأفراد للجند دفاتر خاصة السنوية ترتاوح  يف اجلهاد، وجعل األرزاق
تسمى )ديوان اجلند( يدون فيها اسم اجلندي مع نسبته وقبيلته وبيان قّده ولونه ومالحمه وسائر ما يتميز به  

 عن غريه لئال تتفق األمساء وليسهل استدعاؤه. وقسم عمر اجليش على الوجه اآليت:

املال فوق أسهمهم من  تان خاص، ويصرف هلم عطاؤهم من بياجلنود النظاميون وهلم ديو -1
املغامن، وهؤالء كانوا موقوفني للجهاد ال يشتغلون بغريه من جتارة  أو زراعة أو غريها، وإن فعلوا ذلك 

 عوقبوا.

املتطوعون الذين يلحقون ابجليش من البوادي واألمصار، والبالد املفتوحة. وهؤالء كانوا جيندون -2
ب ويسرحون وقت السلم، وحظهم من اجلهاد هو سهماهنم فقط، وال ميعنهم اخلليفة من زراعة وقت احلر 

 األرض  أو االشتغال أبية حرفة أخرى.



ويف عهد الدولة األموية ضعف عنصر اإللزام يف التجنيد بسبب  احلروب األهلية اليت فرتت بسببها 
حياربون من أجلها ولعدم وضوح مشروعيتها يف نظرهم، محاسة اجلند للقتال لعدم إمياهنم بعدالة القضية اليت 

 وأدى ذلك إىل أن أصبح املال أداة التجنيد يف الدولة األموية.

وكان التجنيد يف عهد الدولة العباسية خاضعا للمال، فصارت اجلندية مهنة مرحبة، وبسبب احلروب 
اجنود يبيعون دماءهم أبمثان ابهضة ملن ضعفت روح اجلندية وأصبح  األهلية بني األخويني األمني واملأمون 

 يقدر على دفعها.

 نظام إهناء اخلدمة العسكرية )التسريح(:

يف أحناء اجلزيرة املختلفة  إلخضاع الثائرين، فلما مّل  يف عهد أيب بكر كانت ألوية اجليش منتشرة 
هبم غريهم، ومن مث مسى  وكثرة املشقة سرحهم أبو بكر واستبدل الدارالقتال جنود )عكرمة( ابليمن لبعد 

اجليش اجلديد )جيش البدال( ويف عهد عمر انتشرت جنوده يف سواد العراق ومروج الشام، فقرر اخلليفة أال 
ميكث اجلنود يف أكثر من أربعة أشهر، مث يستقدمون ويرسل مكاهنم آخرون، وكذلك نظم الغزو بني أهل 

كما كان اجلند ،  على فرتات معينة كل أربعة شهور البصرة والكوفة، فكان اجلندي أييت دوره يف الغزو
 يستبدل هبم غريهم كل عدة شهور. ابإلسكندريةاملرابطون 

أما إهناء اخلدمة ابلتسريح النهائي فيظهر أن اجلند النظاميني كانوا يسرحون عند بلوغ حد 
أو هجم الربد تفرقوا إىل  الشيخوخة، أما املتطوعون فإهنم كانوا خيرجون للغزو أو الرابط، فإذا حل الشتاء

بالدهم، حيث يرحيون دواهبم ويسرتحيون، وكان عمر ينصح لقواده أن يفرقوا يف الناس أرزاقهم قبل أن يتفرقوا 
 يف مشاتيهم.

 اجليش الدائم:

 اعتاد العرب أن يقيموا يف البالد اليت يفتحوهنا مراكز حربية اثبتة يف التخوم املهمة اليت جتب محايتها، 
حبامية قوية،  اإلسكندريةيف مصر مركز الفسطاط وزود  واخلليفة عمر يف الشام أربعة مراكز حربية قام وقد أ

مهمة على أبواب  اسرتاتيجيةهذا ابإلضافة إىل البصرة والكوفة. وقد أقيمت هذه املعسكرات يف مواقع 
يتألف من جمموعها اجليش اإلسالمي،  الطرق املؤدية للبالد املفتوحة، لتكون مقرا للقوات احملاربة الثابتة اليت



يراقبهم اخلليفة ويبث فيهم عيونه فيأتونه أبخبارهم، وكان يشرتك يف هذه املعسكرات أال تفصل عنه ابملياه، 
ىن شاء، ولريى مدى استعدادها ملواجهة األعداء، وحتكمها يف الطرق املؤدية لداخل ليتمكن من زايرهتا أ

 البالد.

ابلكوفة أربعة آالف فارس لنجدة املسلمني هبا إذا انبتهم انئبة، إىل أن يستعد  وروى الطربي أنه كان
الناس ويلحقوا هبم، مث تتواىل اإلمدادات بعدهم، كما ذكر أن املعسكرات األخرى كان بكل منها أربعة 

 آالف فارس على منط الكوفة .

ان  املرابطة عدا املشاة واملتطوعة، وقدر عدد اجليش الدائم يف عهد عمر ابثنني وثالثني ألفا من الفرس
 125ألفا مفرقني يف األقاليم كما كان جيش املأمون ابلعراق يتألف من  120وكان لدى اخلليفة املنصور 

 ألفا.

 :تشكيالت اجليش

النبوة توزع على أساس قبلي، وأول تنظيم عرف يف هذا العهد قرره الرسول كانت القوات منذ عهد 
به ليلة العقبة الثانية اثين عشر نقيبا ليكونوا وسطاء بينه وبني الناس يف نشر دعوته حينما اختار من أصحا

اجلديدة، وليكونوا نواة صاحلة جليشه املرتقب، فلما كثر أصحابه واشتبكوا مع املشركني يف عدة معارك 
سعدا قسمهم عرافات وجعل على كل عشرة منهم عريفا، فقد روى الطربي يف حديثه عن القادسية أن 

 )ص(عرف العرفاء، فجعل على كل عشرة عريفا، كما كانت العرفات أزمان النيب 

ة عمر فقد كتب إىل قائده  سعد بن أيب وقاص قبيل دفعة وقعة واستمر هذا التنظيم حىت أوائل خالف
م ومر رؤساء القو  ، وعرف عليهم، وأّمر على أجنادهم،إذا جاءك كتايب هذا فعشر الناس"القادسية يقول: 

 ."فليشهدوا وقّدرهم وهم شهود، واجعل على الراايت رجاال من أهل السابقة

ويفهم من ذلك أن العريف كان على عشرة من اجلندـ، وأن األمري فوق العريف، وأن رؤساء القوم هم 
 زعماء القبائل.

ابلنظام اجليش يف تشكيل "الكراديس" متأثرا على ما يبدو  -ألول مرة-ويف معركة الريموك نظم خالد
البيزنطي، ويعترب ذلك مرحلة انتقال هامة يف تشكيل اجليش اإلسالمي، من األساس القبلي إىل أساس 



تنظيمي له تركيب متجانس يضم الفرسان والرماة من وحدات متساوية يف القوة )هي الكراديس( دون النظر 
 .إىل أصل أو نسب. أضف إىل ذلك اختيار القادة األكفاء لقيادة الكراديس

وجعل على كل  ،املقاتلني من1000تبلغ قوة كل منها حوايل  كردوسا38ونظم خالد اجليش يف 
قسم من اجليش بطال مشهورا من أبطال املسلمني وهم الذين يسمون "أمراء التعبئة" فجعل أاب عبيدة أمريا 

يزيد بن أيب  على كراديس القلب وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على امليمنة، وجعل على امليسرة
سفيان، وكذلك اختار أمراء الكراديس من األبطال البارزين أمثال القعقاع بن عمرو، وعكرمة بن أيب جهل، 

 وضرار بن األزور وغريهم.

 للتفصيل ينظر

 ابن األثري :الكامل

 الطربي: اتريخ الرسل وامللوك

 عبد الرؤوف عون: الفن احلريب يف صدر اإلسالم

 المية احلضارة العربية اإلس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 احملاضرة الثانية

 القضاء ابملغرب ـ العصر الزاينيب منوذجا ـ

 

يعد القضاء من أهم خطط الدولة الدينية والسياسية، بوصفه أحد الفروع الرئيسية لإلمامة الكربى، 
املنوط به،  ونظرا ألمهيته االجتماعية وكونه ركنا أساسيا يف دعم واستمرار أي كيان سياسي عند قيامه بدوره

وهو ما أكدت عليه كتب الرتاث السياسي إبقامة "العدل"، الذي جيسده احلاكم األول للبالد، ويباشره 
 .عماله يف قسم هام منه عرب هذا اجلهاز الذي يستمد سلطته من احلاكم مباشرة

 أوال: قضاء حضرة تلمسان وخارجها

 قضاء حضرة تلمسان-أ

رب رئيسا للقضاة حباضرة الدولة، ويعادله يف املغرب واألندلس لقب يعد القائم هبذه الوظيفة يف املغ
 .قاضي اجلماعة، ويف املشرق قاضي القضاة

 :معايري تويل قضاء احلضرة يف تلمسان-1

أحاول إبراز املرتكزات اليت استندت إليها السلطة الزاينية يف توليه قضاة احلضرة، هل خضعت لعوامل 
حيث اختيارها لفقهاء توفرت فيهم معايري علمية وأخالقية سامية، صنعوا  تزكي قوة السلطة وحكمتها من

من خالهلا جزءا من جمد هذه السلطة يف جتسيدهم للعدل والقيام مبا أسند إليهم من مهام على أحسن 
وجه، انطالقا من هيبة مؤسسة القضاء، أم أهنا خضعت لعوامل ذاتية تسمح ابحلديث عن استغالل هذه 

 .طرف أفراد أو جمموعات املؤسسة من



كان تعني قضاة احلضرة يف تلمسان يتم بدون حتديد فرتة والية القاضي، وأكثر من ذلك أن بعض 
القضاة تواصلت واليته عند أكثر من سلطان، هذا ما يقود إىل طرح املعايري  اليت حتكمت يف اختيار 

 السلطة هلؤالء القضاة؟

من حماولة املطابقة بني املواصفات اليت حددهتا كتب  يتم الكشف عن ذلك بشكل أساسي انطالقا
 .األحكام السلطانية والفقه واملعايري اليت توفرت يف قضاة حضرة تلمسان

املكانة العلمية: إضافة إىل الشروط األساسية املعتربة فيمن يتوىل القضاء واملتمثلة يف: اإلسالم، -
واليت كان توفرها ميسرا، ومل ينعدم -لسمع والبصر واللسانالعقل، الذكورية، احلرية، البلوغ، سالمة حواس ا

 .عّد العلم مرتكزا أساسيا يف متويل هذه اخلطة -توفرها يف أي قاضي من قضاة حضرة تلمسان

وقد اعترب شرط العلم هو "علم ما يتواله" حىت وإن كان مقلدا، وفصله بعضهم، مبعرفة الفقه والسنة 
ة وهو ما عرب عنه بشكل إمجايل السلطان أبو محو موسى الثاين ابلعلم "بتنفيذ واآلاثر وعلم الواثئق والعربي

األحكام" والتفريق بني "احلالل واحلرام" وأضيف شرط كمايل للعلم واملتمثل يف الفطانة والذكاء املعتدل 
 .والتأين يف األحكام

 : وميكن احلديث عن املكانة العلمية للقضاة من خالل بعض النماذج

د هللا بن أيب عمرو التميمي الذي عّد من كبار فقهاء عصره على مستوى اإلفتاء والتأليف أبو عب
نفوذ يف األحكام »والتدريس، وأبو عبد هللا بن هدية الذي وإن مل يعد من كبار فقهاء عصره، فقد كان له 

م وكان له دور هام ، وكان له ابع يف علوم اللسان واألدب والتاريخ، كما صنف يف عدة علو «وبصر ابلواثئق
كبري قطره يف عصره …  أصيل الرأي مصيب العقل»يف التدريس بتلمسان وعّد بشهادة أحد معاصريه

، كما كان أبو العباس بن املشوش من كبار الفقهاء،  وقد كان  أبو عثمان العقباين من كبار فقهاء «نباهة
  املالكي والتدريس إىل جانبتلمسان على مستوى التأليف واإلفتاء، كمجتهد يف إطار املذهب 

املكانة األخالقية: تعد "العدالة" من الشروط األساسية يف متويل القضاء والعدالة هي "الرباءة من  -
 ."كل جرح

وقد أبدى السلطان أبو محو موسى الثاين أمهية خاصة للضوابط األخالقية اليت جيب أن تتوفر يف 



  :اختباره قبل والية وبعدها ابلتأكد منقاضي احلضرة بداية من التأين يف اختياره و 

 .عدم سعية وحرصه على تويل هذه اخلطة وحينها يتم جربه عليها-أ

 .زهده يف الدنيا الذي يغنيه عن التأثر مبن حوله ومبا يف أيديهم-ب

اختباره بعد تقريبه يف طلب رخصة شرعية على سبيل أهنا من ضرورات السلطان فإن التمس -جـ
ذب املعتمد لديه ويف بلده وهو املذهب املالكي فذلك جتريح يف دينيه، وقد يقود للتساهل حكما خارج امله

 .مع غريه أيضا لغرض دنيوي

 .النظر إىل سلوكه مع السلطان قبل وبعد توليته-د

مما يزكيه لدى السلطان أو يكشف عن معدنه يف الرغبة يف هذا املنصب وحماولة التقرب من السلطان 
 .يق ما ميكنه من نفوذ من وراء هذا املنصببشكل أكثر وحتق

أما قضاتك فيجب »وتطرق أبو محو موسى الثاين هلذا املوضوع يف حمل آخر موصيا وىل عهده قائال 
عليك أن تتخذ قاضيا من فقهائك أفضلهم يف متانة الدين، وأرغبهم يف مصاحل املسلمني، ال أتخذه يف 

وال يفرت برشا وال يعلق دلوه منه برشا يساوي بني الشريف احلق لومة الئم، وال يسمح لظالمة ظامل، 
، وهو ما يؤكد على األمهية اليت «قاضيا ابلعدل موجزا يف الفضل والفصل… واملشروف، والقوى والضعيف

أوالها هلذه اخلطة اليت بواسطتها حتقق القاعدة الثالثة من "قواعد امللك، وأركانه وما حيتاج امللك إليه يف قوام 
 .انه، وهي قاعدة العدلسلط

ابلنظر للمعايري األخالقية اليت تتكامل مع املعايري العلمية يزود الدارس مبادة هامة عن قضاة حضرة 
تلمسان منذ أيب زكراي حيىي بن حممد بن عصفور ويكشف عن مستوى أحكامهم. فقد وصف أكثر من 

تفاصيال أكثر. فأبو عبد هللا بن أيب  قاض بنبل أخالقه عدالة ودينا وفضال، وقدمت لنا بعض الرواايت
عمرو التميمي ظهرت عدالته منذ كان قاضيا على وجدة، ولعل ما أمهله لقضاء اجلماعة أيضا جناحه يف 

 .الفرتة اليت قضاها يف عقد الشروط والشهادة عهد أيب محو موسى األول

كبري قطره يف عصره »: أما أبو عبد هللا بن هدية فقد اشتهر فضله ودينه، وكان إىل جانب ذلك
 يف حني قام ابنه أيب«. نباهة ووجاهة و قوة يف احلق وصرامة.. أصيل الرأي مصيب العقل



علي )بن هدية( ابلقضاء "خري قيام" بعد والده، ومل يصل أبو علي احلسين لقضاء حضرة تلمسان إال 
سه حينما استقضى ، وواصل على النهج نف«اشتهر فضله وعلو قدره»بعد أن استقضى بعدة مدن و

 .بتلمسان

االنتماء لتلمسان: ابلنظر ملن توىل قضاة حضرة تلمسان يكشف عن انتماء عدد هام منهم -
  .لتلمسان، وذلك منذ عهد يغمراسن

ووجه الربط بني ممارسته هذه اخلطة يف املدينة حمل اإلقامة كون ذلك من األمور املستحبة فقها، 
ف "ما جرى به العمل" من العوائد احملكمة شرعا على أكثر من مذهب مبا وذلك لسببني األول: اعتبار العر 

 .يف ذلك املذهب املالكي، واليت تندرج ضمن العناصر التطبيقية يف علم القضاء
 

السبب الثاين: أن تزكية العدول تتم من قبل القاضي الذي جيب أن يكون عارفا أبحواهلم رقيبا عليهم 
اختيار النائبني عنه من خلفائه وكتابه، ومعرفة األوصياء واألمناء ونظار  وعلى أعوانه، كما يرجع إليه

  .األوقاف

املكانة األسرية: وتعّد املكانة األسرية من الشروط املستحبة ملتوىل القضاء، وإذ مل تكن مرتكزا -
لقضاء فقد  أساسيا فيمن توىل قضاء احلضرة بتلمسان أو ملزاوله أكثر من فرد داخل األسرة للعمل خبطة ا

كشفت عن جانب هام من املكانة العلمية واألخالقية هلؤالء القضاة ووضعيتهم االجتماعية من حيث 
 .ظروف تنشئتهم

وظلوا على وجاهتهم وعدالتهم « من أهل علم وعدالة وقضاء وثقة وأمانة»فقد كان بنو عبد العزيز 
حممد بن عصفور فقيها حمداث. أما أبو عبد وفضلهم إىل عهد حيىي بن خلدون، وكان جد أبو زكراي حيىي بن 

هللا التميمي فقد كان من بيت علم ورائسة. وتوىل جده أبو احلسن بتونس قضاء اجلماعة وكتابة اإلنشاء 
 .والعالمة، وقد سبق  احلديث عن مكانة والد أيب علي بن هدية

نية بنسبة هامة من التدرج يف السلك القضائي: من خالل ما تقدم يالحظ التزام السلطة الزاي-
املعايري اليت حددها الفقهاء لتويل خطة القضاء، وقد جتاوز هذا االلتزام يف كثري من الشروط األساسية إىل 



 .الكمالية أو املستحبة

ومل يكن ذلك كافيا من منظور هذه السلطة، إذ يالحظ من خالل أكثر من عينة مرور قاضي 
از القضائي لبلوغ هذا املنصب، وهو ما يكشف عن وعي احلضرة على سلم من الرتقيات داخل اجله

السلطة خبطورة هذا املنصب، وابخلربة اليت يكتسبها قاضي احلضرة، وإذا مل حيدد سن لذلك فقد كان 
 -للمستوى العلمي واألخالقي والرصيد األسري وتقدم السن  الذي كان يزيد صاحبه خربة ويكسبه وقارا

ضرة تلمسان. فقد توىل أبو عبد هللا بن أيب عمرو التميمي عقد الشروط الدور اهلام، يف تويل قضاء ح
  .والشهادة لدى أيب محو موسى األول قبل توليه قضاء احلضرة

وابلربط بني التكوين الفقهي وكتابة الرسائل لدى سالطني بين زاين األوائل مع التمرس يف علم 
ماعة، أين حاز على ثقة السلطة الزاينية،  أما ابنه أبو الواثئق تدرج أبو عبد هللا بن هدية ملنصب قضاء اجل

علي فقد استفاد من دون شك من خربة والده، إضافة إىل مؤهالته ألّن يقوم مقامه عقب وفاته مباشرة 
وكان عند حسن ظن السلطة واجملتمع الزايين، فقد قام ابلقضاء "خري قيام" بشهادة أحد معاصريه،ومل يصل 

  قضاء حضرة تلمسان، إال بعد أن توىل القضاء بسواحل تلمسانأبو علي احلسيين ل

مل يكن عمل فقهاء تلمسان يف اجلهاز القضائي لدى السلطة املرينية فرتات االحتالل املريين عامال يف 
هـ( 745إقصائهم من ممارسة دورهم يف هذا اجملال لدى الزاينني، فقد كان أبو العباس املديوين عدال سنة )

عقد الشروط والسجالت" ومقراب من اجمللس العلمي أليب احلسن املريين وتوىل القضاء بتلمسان "متصدرا ل
 .عهد ابنه أيب عنان، وأرجع ملنصبه بقضاء احلضرة عهد أيب محو موسى الثاين

كما توىل أيب عثمان العقباين القضاء بعدة مدن زاينية ومرينية منها جباية فرتة االحتالل املريين عهد 
نان، ومل مينعه ذلك من تويل قضاء حضرة تلمسان، إضافة خلطط أخرى. وهو ما يكشف عن جانب أيب ع

هام من سياسة أيب محو موسى الثاين استفادته من سياسة أيب احلسن املريين يف استمالة فقهاء البالط الزايين 
 من خالل أكثر من خطة منها خطة القضاء

 :صر الزايينأمهية وخصوصية قضاء احلضرة خالل الع-هـ

القليل –يعد قاضي اجلماعة يف من أهم عمال السلك القضائي، نظرا التساع سلطاته يف األحكام 



، واستقالله حبيث ال يرجع يف أحكامه إىل غريه، وله سلطة تنفيذها، إضافة إىل حقه يف النظر -منها الكثري
خذ قضاء احلضرة خالل الفرتة يف كل القضااي الداخلة ضمن اختصاص القضاة األقل رتبة منه. وقد أ

 .موضوع الدراسة أمهية خاصة يف الدولة الزاينية انطالقا من عدة مؤشرات

تعيني قضاة احلضرة من قبل السلطان: كان تعيني قضاة حضرة تلمسان يتم من قبل السلطان ذاته، -
ختيار قضاة حضرته بوصفهم من كبار موظفي البالط  وقد حدّد أبو محو موسى الثاين لويل عهده طريقة ا

 .والشروط العلمية واألخالقية اليت جيب أن حيرص على توفرها فيهم

 :اتساع صالحيات قضاة احلضرة: فقد عّد قاضي احلضرة املسؤول األول بعد اخلليفة عن-

 .تعيني قضاة الكور واختيار أحواهلم إذا مل يقم األمري بذلك-

يت ال حيق لباقي القضاة النظز فيها إال بتفويض من الفصل يف "أمور الدماء" واألمور العظام" ال-
  السلطان أو قاضي احلضرة

 .تولية أئمة املساجد العظام إذا مل يقم السلطان بذلك-

 تعيني املؤذنني ابملساجد العام إذا مل يوكل ذلك لألئمة-

لألئمة  اإلشراف على مراقبة من يتصدى للتدريس واإلفتاء ابملساجد العظام، إذا مل يرتك ذلك-
ويتضح ذلك يف عقاب قاضي حضرة تلمسان أبو عبد هللا بن هدية للفقيه احملدث أيب عمران موسى بن 
مبومين املصمودي املعروف ابلبخاري، )كان حيا خالل النصف األول للقرن األول للهجرة/الرابع عشر 

ربز الرواية اليت ذكرها ابن ميالدي( عن اخلطأ الذي ارتكبه يف إحدى فتاويه تقصريا منه، ولعّل ذلك ما ي
مرزوق اخلطيب من أن أبو عبد هللا بن هدية كان قاضي اجلامع األعظم والناظر فيه، إضافة إىل كونه 

  .خطيبه

اإلشراف على عقد قران السالطني واألمراء وكبار رجال البالط الزايين ووجهاء تلمسان يف ظل -
 ان على غرار ما كان قائما عند احلفصيني ويف فاسغياب املادة اليت تتحدث عن قاضي األنكحة بتلمس

اإلعالن عن بداية شهر رمضان وعيد الفطر وعيد األضحى املبارك وما يرتتب عن رؤية اهلالل، يف -
  ظل افتقار الدراسة ملادة متصلة بقضاء األهلة كما هو الشأن مع احلفصيني



ة احلضرة، وإذا تعذر الوقوف على فتاوى كان التدريس واإلفتاء من أكثر الوظائف اليت تداوهلا قضا
نفوذ يف »أو على رواايت تصف كل من أبو عبد هللا بن هدية وأبو علي احلسيين ابملفتني، فقد كان لألول 

، يف حني كان أبو علي احلسيين "مشاركا يف األصول والفروع". إىل جانب ذلك «األحكام وبصر ابلواثئق
 .ملسجد األعظم وأخرهم مبسجد أغاديرأضيف لثالثة منهم اخلطابة اثنني اب

ولعّل ما يعكس هذه املكانة بعمق على املستوى السياسي أن اثنني من القضاة كانوا مشاورين 
للسلطان جتسد ذلك يف أيب عبد هللا بن هدية الذي توىل الكتابة أليب اتشفني األول يف الفرتة ذاهتا، وأبو 

 .أيب محو موسى الثاين،عثمان العقباين الذي كان مشاورا يف عهد 

، يف حني كان أبو العباس «جالس السالطني يف أعلى طبقات احلظوة»أما أبو علي احلسيين فقد 
 .هـ762املديوين أحد الشهود على السفارة اليت متت بني أيب محو موسى الثاين وأيب سامل املريين سنة 

كقضاة وعدول ومنهم من توىل   كما توىل عدد من أفراد قضاة احلضرة العمل يف السلك القضائي
الكتابة لدى أيب محو موسى الثاين يشار يف ذلك ألسرة ابن عبد العزيز  اليت سبق التطرق ملكانتها العلمية 
واألخالقية. وابن أخ أبو العباس بن املشوش الذي توىل كتابة العالمة واإلمامة أبيب محو موسى الثاين قبل 

 نظرا ألمانته ولكونه من أسرة انهبة علما وصالحتوليه الشهادة على صندوق املال، 

 قضاة العماالت واملدن والقرى-2

يقصد ابلعمالة ما يكون من إقليم حتت حكمه ،وقد أفادت عدة نصوص زاينية بوجود قضاة 
 ابلعماالت واملدن والقرى، 

 اختصاصات القضاة-أ

فصل ابقي القضاة فيها إال بتفويض من ابستثناء الفصل يف "أمور الدماء واألمور العظام" اليت ال يتم 
السلطان أو قاضي احلضرة ، مشلت صالحيات القاضي جماالت واسعة من حياة األفراد واجملتمع، وقد 

  :متثلت يف

 .فصل املنازعات. إما برتاض أو جربا-

لزكاة إقامة احلدود على مستحقيها وتنقسم احلدود   إىل قسمني: ما تعلق منها ابهلل كرتك الصالة وا-



 .وشرب اخلمر وما تعلق ابحلدود املرتبطة ابلتجاوز يف حقوق األفراد أو اجملتمع

 استيفاء احلقوق ملستحقيها.من ذلك املواريث والوصااي-

القيام ابلتصرف يف الشؤون املالية ملن وجب إقامة وصي عليه من جمنون أو صغري )يتيم( أو سفيه -
 وكذا النظر يف أحوال الغائبني

يف األوقاف ابحلفاظ عليها ورعايتها يف الوجه الذي خصت به من ذلك أوقاف النظر -
 .املساجد،واملدارس والزوااي

تولية أئمة ومؤذين املساجد ومراقبة من جيلس هبا للتدريس واإلفتاء، ومن األسباب اليت تكشف عن -
ضي لوظيفته، ذلك أنّه كان على العالقة ما بني القاضي واملسجد كون هذا املوضع مركزا رئيسا يف مزاولة القا

القاضي إذا توىل القضاء ببيته أن يكون مسكنه وسط البلد، ورغم ذلك ظل املسجد املكان املفضل لذلك، 
 .…ألنّه ميسر على مجيع الناس وصوله والدخول إليه من ضعيف أو امراة

 .وكتابه تصفح شهود القاضي وأعوانه واختيار النائبني عنه من خلفائه-

أحوال احملبوسني بشكل منتظم بتقدمي ما يوهب هلم من صدقة واالجتهاد يف خالصهم، إذا  تفقد-
أمكنه ذلك إبرضاء خصومهم، أو استيفاء ديوهنم، أو مساع ما قد حيدث هلم من بينه تسقط عليهم عقوبة 

 .حبسهم

مل وتزويج األايمي توفري الرعاية ألبناء السبيل والفقراء واملساكني من طلبة العلم واأليتام واألرا-
 .ابألكفاء إذا دعني للزواج

ومل نقف على قضاة لألنكحة خالل العصر الزايين مثلما أشار لذلك الونشريسي ضمن "والية عقود 
  .األنكحة والفسوخ" فهل كانت هذه املهمة من اختصاصاته أو أوكلت لشخص آخر من أعوانه

 مالمح القضاة-ب

ح سؤال إىل أي مدى قام القضاة أبداء دورهم املنوط هبم؟ وما هي قوة عند االنتقال للواقع الزايين يطر 
السلطة اليت استندوا إليها يف أداء مهامهم؟ مبدئيا ميكن تصور أن قضاة العماالت واملدن كانوا أكثر شأان 

 .ورمبا علما من قضاة القرى اليت مل تكن يف كل األحوال خاضعة للسلطة الزاينية



المح مشرتكة داخل اجلهاز القضائي ما بني قضاة احلضرة وقضاة العماالت هل ميكن احلديث عن م
 واملدن، ما جيعل هذا اجلهاز أكثر انسجاما والعكس من ذلك؟

تلمسان القدامى ومن أهل علم »لقد كان أبو زيد بن أيب زاع صاحلا فاضال دينا من كبار بيوت 
لقضاء، إال بعد أن ثبتت نزاهته وعلمه حينما كان عدال ، ورغم ذلك مل يتم تعينه اب« ورايسة وخطط مرعية

ومل أيخذ أجره على تدوين الواثئق، وتعززت مكانته لدى السلطة الزاينية بتوليه اخلطابة والسفارة عهد أيب 
 .اتشفني األول

مشهورا ابلعلم والدين  -بعد رحلته العلمية للمشرق–نزل تلمسان »أما أبو حممد امللييت فقد 
، وتوىل القضاء هبا دون جراية وأكثر من ذلك أنه زهد فيما يوفره هذا املنصب من امتيازات «والورع

اجتماعية، فكان يقوم بقضاء حاجاته من السوق بنفسه وكان من صرامته يف تطبيق األحكام أن قتل رجال 
رع؟ أو أن حدا حسبما ذكره حيىي بن خلدون فهل كانت هذه العبارة تزكية له على تطبيقه ألحكام الش

  املعاصي املوجبة للحد قتال قد انقطعت بتلمسان جراء قيام هؤالء القضاة بوظائفهم على أحسن وجه؟

 للتفصيل ينظر

 املاوردي: األحكام السلطانية -

 ابن خلدون: املقدمة -

 حيي بن خلدون: بغية الرواد،  -

 التنبكيت: الديباج املذهب -

 املازوين: املهذب الرائق -

 يسي: كتاب الوالايتالونشر  -

  الونشريسي : املعيار -

  بوزايين الدراجي: نظام احلكم يف دولة بين عبد الواد -

 صابرة خطيف: الفهاء والسلطة خالل العصر الزايين. -



 

 

 

 

حملاضرة الثالثةا  

العلوم الشرعية منوذجا-دور القريوان يف حضارة املغرب خالل العصر الوسيط - 

هـ بواكري التأسيس للحضارة العربية اإلسالمية ابملغرب، وجيسد العهد 55نة ميثل متصري القريوان س
األغليب أوج ازدهارها وستعىن هذه الدراسة برصد مسار العلوم الشرعية ابلقريوان. ابعتبار هذا احلقل 

 .الفكري، من أسس احلضارة العربية اإلسالمية

وعلى قمتها تعليم القرآن واحلديث مث الفقه والتفسري ابتدأت احلياة الفكرية يف القريوان ابلعلوم الدينية 
اليت قدم هبا صحابة رسول )ص( واتبعوهم. وقد ذكر مؤرخو الطبقات أن افريقية قد دخلها تسعة وعشرون 

 .أو ثالثون صحابيا من صحابة رسول هللا خالل فرتة فتحهم إلفريقيا

هم مكث يف إفريقية وبعضهم عاد بعد ومنهم من شهد بيعة الرضوان وصلى إىل القبلتني، وأن بعض
انتهاء الغزوة اليت قدم فيها، كما يذكرون أن عقبة بن انفع كان معه عندما عاد للمرة الثانية مخسة وعشرون 

 .صحابيا، محلوا راية اجلهاد والعلم الديين

قد روى له وكان هلم األثر الكبري يف أتسيس القريوان املركز الفكري لإلسالم وما منهم صحايب إال و 
الدابغ حديثا عن رسول هللا وهذا يدل على أن كال منهم كان له أثر يف وضع بذور احلركة الفكرية يف 

 . القريوان

 :وممن توىل غرس بذور احلياة الفكرية من طبقة التابعني

أبو عبد هللا حممد بن أوس االنصاري الذي اشتهر ابلفقه والصالح مع إحاطته ابلرواية والدراية  
نش بن عبد هللا الصنعاين الذي سكن القريوان واختط هبا دارا ومسجدا وروى عن عدد من الصحابة وح



 .منهم علي بن أيب طالب وابن عباس وروى عنه عبد الرمحن بن أنعم وقيس بن احلجاج

حمدث قدم افريقية جماهدا يف سبيل هللا وكان عند أهل افريقية من حديثه ما  :علي بن رابح اللخمي
عند املصريني، وقد سكن القريوان واختط هباد دارا ومسجدا وتفقه أهل القريوان على يديه وكان ليس 

حسن املوعظة وروى عنه عمر بن العاص وابنه عبد هللا وعائشة أم املؤمنني وروى له مسلم يف صحيحه 
 .وروى عنه ابن موسى واحلارث بن يزيد

ها الكبري يقال له اإلفريقي واملدين قدم إفريقية غازاي حمدث املدينة وفقيه :وأبو أيوب سليمان بن يسار
روى  هـ94وأقام هبا وكانت له هبا آاثر مشهورة ومقامات منذورة مث رجع إىل املدينة فأقام هبا حىت توىف سنة 

 . عن ابن عمر وابن عباس وأىب هريرة وغريهم وروى عنه ابن شهاب وهو أحد الفقهاء السبعة

موىل عبد هللا بن عباس وقد قيل أن أصله من بربر افريقية وكان كثري الرواية عن وأبو عبد هللا عكرمة 
مواله وعليه معتمده، روى عن عبد هللا بن عمرو بن العاص وأيب هريرة وروى عنه خلق كثري وادخله مالك 

القرآن يف موطئة وقد وثقه بعضهم وضعفه آخرون ولكنهم اتفقوا مجيعا على حفظه ومعرفته ابلعلم وتفسري 
الكرمي وقد دخل افريقية وأقام ابلقريوان حيث كان جيلس يف مؤخر املسجد غريب املنارة ليعلم سكان القريوان 

 .فبث فيها علما كثريا وخاصة تفسري القرآن الكرمي الذي تلقاه عن مواله عبد هللا بن عباس

ن وأبناء املغرب الذين شرح فمن أولئك الصحابة وهؤالء التابعني وغريهم تلقى انشئة العرب املولدو 
 .هللا صدورهم لإلسالم والقرآن الكرمي والسنة النبوية والتعاليم الدينية والتمسك ابحلق واجلهر به

وعندما توىل عمر بن عبد العزيز اخلالفة وجه عناية  خاصة للمغرب  عرب بعثة الفقهاء اليت أرسلها 
شرة فقهاء مجعوا بني مسو األخالق والتمكن من علوم لنشر الدين اإلسالمي وللتعليم  وكانت تتكون من ع

  الدين، وقد استقروا ابلقريوان، ويذكر منهم على سبيل التمثيل

 :إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر املخزومي-1

وهو رئيس بعثة الفقهاء واله عمر بن عبد العزيز على افريقية سنة تسع وتسعني هجرية فحكم بينهم 
وسنة رسوله وفقههم يف الدين وعلمهم السنن وسار بينهم ابحلق والعدل مما محل كثريا من بكتاب هللا  

  .الرببر على اعتناق اإلسالم وكان مثاال طيبا  للزهد  والتواضع والتقشف ودعوة الرببر إىل اإلسالم



ملشرق روى عن عبد هللا بن عمرو وفضالة بن عبيد وعن غريمها من التابعني وروى عنه األوزاعي اب
هـ132وعبد الرمحن بن زايد وغريه ابلقريوان إىل أن توىف هبا سنة  . 

 :إمساعيل بن عبيد األنصاري: اتجر هللا-2

تلقى علمه عن مجع من الصحابة منهم عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمرو عبد هللا بن عمرو بن 
عم وبكر بن سوادة اجلذامى، وكان معروفا العاص كما روى عنه من أهل إفريقية عبد الرمحن  بن زايدة بن أن

ابلفضل والعبادة والنسك والزهد والتقشف ومسى اتجر هللا ألنه جعل ثلث كسبه هلل تعاىل يصرفه يف وجوه 
اخلري وإليه تنسب السوق املعروف، بسوق إمساعيل وهو الذي بىن املسجد الكبري ابلقريوان وهو أحد 

الذي يعرف اآلن مبسجد الزيتونة وكان يعمره ابلتعليم والعبادة وكان أهل  املساجد السبعة املشهورة ابلقريوان
القريوان جيتمعون فيه إذا كان جبامع عقبة يف القريوان ترميم وانتقال اجلماعة إليه عند توقفها يف املسجد 

سكان  األعظم جامع عقبة دليل على أن مسجده يعترب املسجد الثاين ابلقريوان وقد انتفع بعمله وخلقه 
القريوان وغريهم. ومع قيامه ابلتعليم ونشر اإلسالم وتعاليمه وضربه املثل حب العمل ابالشتغال ابلتجارة 

هـ107فقد خرج متطوعا ابجلهاد يف غزوة عطاء بن رافع إىل صقلية فأشتشهد غرقا يف البحر سنة  

 :عبد هللا بن يزيد املعافري املعروف ابحلبلي-3

ة منهم أبو أيوب األنصاري وعبد هللا ابن عمرو بن العاص وعقبة بن روى عن مجاعة من الصحاب
عمار اجلهين وغريهم كما روى عنه مجاعة منهم يزيد بن عمرو وأبو هاين اخلوالين وعامر بن حيىي املعافري 

هل وأدخله املصنفون يف كتبهم وكان جلهوده العلمية أثر كبري يف نشر الدعوة اإلسالمية وانتفع به كثري من أ
القريوان يف التفقه  يف الدين وكان له طريقة خاصة يف الوعظ وذلك بضرب األمثال اليت تقرب املعاين إىل 

األذهان وتضفى  صورة جمسمة حمسوسة هلا أثرها القوى يف التأثري مما يؤدى إىل حتقيق اهلدف الذي يسعى 
 .إليه

ان واختط هبا دارا ومسجدا وكتااب يف افريقية وشهد فتح األندلس مع موسى بن نصري واستوطن القريو 
ودفن بباب  هـ100انحية ابب تونس وتوىف رمحه هللا بعد هذه اجلهود العلمية والعسكرية ابلقريوان سنة 

 .تونس



 :عبد الرمحن بن رافع التنوخي-4

كان من التابعني الفضالء يروى عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ومجاعة من الصحابة. روى عنه 
رمحن بن زايد وغريه وقد واله القضاء ابلقريوان موسى بن نصري وهو أول من توىل القضاء هبا وكان عبد ال

  عادال يف أحكامه ثقة يف نفسه وال شك أن ذلك مكنه من نشر كثري من

 :طلق بن جاابن  الفارسي-5

ناتبعي فقيه عامل كان يفقه املصريني مث وجهه عمر بن عبد العزيز لتفقيه أهل القريوا . 

وإذا أتملنا هذه البعثة العلمية اليت أرسلت إىل القريوان لنشر العلم واملعرفة فيها نالحظ أهنا أتلفت من 
أبناء املهاجرين واألنصار ومن العرب والعجم فقد مجع بينهم صفة الفقه يف الدين والتمسك بتعاليم اإلسالم 

غارسني ا للحركة الفكرية يف القريوان وأهنم حني والسهر على نشرها وتعليمها فكانوا اآلابء الروحانيني وال
 .استوطنوا القريوان مل يعودوا إىل دايرهم ، بل ضلوا قائمني على ماوهبوا نفسهم له إىل  أن أدركتهم الوفاة

وبوجودهم انتشرت املساجد والكتاتيب لتعليم أبناء املسلمني وشاع تعلم القرآن واحلديث والفقه  
التعاليم واآلداب الشرعية وصار الذين يفدون إىل القريوان من الرببر لقضاء حاجاهتم  والتفسري واتبع الناس

أو لالتصال برجال احلكم واإلدارة فيها يعودون وقد تشبعوا مبثل عالية ومعلومات واضحة عن أحكام 
ون بعض اإلسالم ونظمه وآدابه فيصريون دعاة لقبائلهم عالوة على ملرشدين واملعلمني الذين كانوا يقض

الوقت يف التعلم والدراسة يف القريوان مث يرجعون إىل بالدهم وقبائلهم حيث يتولون تعليم الناس أصول 
 .اإلسالم ويقومون بوظائف الدين والقضاء

 :طبقة علماء الشريعة من القريوانيني

جهني إىل حفزت البذور الىت أرساها محلة العلم العشرة  عددا من أبناء القريوان  إىل الرحلة متو 
املشرق ألجل االستزادة من علوم الشريعة مث عادوا ليكونوا اخللفاء هلؤالء اهلداة وسنكتفي ابحلديث عن 

أربعة ممن رحلوا من القريوان إىل املشرق مث عادوا إىل القريوان ليكونوا امتداد لبعثة  الفقهاء خالل فرتة حكم 
يف القريوان وهم الوالة وإيذاان ببزوغ فجر ازدهار احلياة الفكرية : 

 :عبد الرمحن بن زايد بن أنعم املعافرى القاضي-1



هـ من اهلجرة وقد بدأ اإلسالم  74ولد عبد الرمحن بن زايد بربقة واجلند داخلون إىل إفريقيىة سنة 
يستقر يف إفريقية، تلقى العلم عن . عن مجيع أعضاء بعثة الفقهاء إىل القريوان  وغريهم من التابعني منهم 

الده أبيه زايد بن أنعم عن أيب أيوب األنصاري وبذلك صار من خرية محلة احلديث ودخل يف زمرة العلماء و 
 .املتقدمني املوصوفني ابلزهد والورع والصالح وأضاف إىل إتقانه للحديث تفننه يف علوم العربية والشعر

 بن وهب وعبد هللا بن وقد روى عنه من فضالء أهل املشرق سفيان الثوري وعبد بن هليعة وعبد هللا
املبارك كما مسع منه كبار أصحاب أيب حنيفة. ومن أهل القريوان روى عنه عبد هللا بن غامن القاضي، 

والبهلول بن راشد، وعبد هللا بن أيب حسان وغريهم. ويذكر امللكي أنه أثناء وجوده مبكة كان الطلبة أيتون 
وري الذي كان يعظمه ويعرف حقه حيث جرت بينهما مواعظ إليه ليسمعوا منه وزاره يف حلقته سفيان الث

  .ومذاكرة

وقد أهلته مكانته العلمية، قوة شخصيته ونزاهة أخالقه من توىل قضاء القريوان يف عهد بين أمية وبين 
 .العباس وحسنت سريته

 :عبد هللا بن فروخ الفارسي-2

هـ، مث قدم عبد هللا إىل  115س سنة أبوه من خراسان قدم إىل املغرب وولد له عبد هللا ابألندل
القريوان واستوطنها وتلقى فيها العلم ، فكان فقيها ورعا فاضال يتسم ابلتواضع وعدم اهليبة للملوك وال 

خيشى إال هللا سبحانه وتعال وكان حافظا للحديث والفقه، وقد رحل إىل املشرق يف طلب العلم فأخذ عن 
ابن زائدة أحد فقهاء التابعني كما حضر على األعمش )سليمان بن  مالك بن أنس وسفيان الثوري وزكراي

مهران التابعي( ومحل عنه كثريا من احلديث وقد صحب أاب حنيفة وذاكره وكتب عنه مسائل كثرية غري 
مدونة  يذكر أهنا عشرة آالف مسألة. كما أخذ ابن فروخ عن هشام بن حسان األسدي من كبار حمدثي 

 .البصرة

روخ مع أخذه عن مالك وغريه من كبار علماء احلديث متحرر الفكر مييل إىل طريقة أهل وكان ابن ف
النظر واالستدالل وقد مال إىل قول أهل العراق إذا تبني له أن الصواب يف قوهلم و عن ابن فروخ وعن 

 .تالميذه انتشرت آراء أهل العراق يف إفريقية وكان هو أول من أظهرها هبا



نه ثقة يف حديثه وقد خرج له مسلم يف صحيحه، وكان مالك جيله ويوسع له ويصفه العلماء أب
ليجلس إىل جواره عندما زاره يف رحلته الثانية للحج ومل ترد مسألة إىل مالك  وعبد هللا حاضر إال قال: 

مث يلتفت مالك إىل أصحابه فيقول »أجب اي أاب حممد فيجيب. مث يقول مالك للسائل هو كما قال لك 
فقيه أهل املغرب. وقد دوام ابن فروخ على صلته مبالك فكان يرسل إليه األسئلة يف املسائل اليت خيتلف هذا 

 . فيها مع ابن غامن

وبعد أن استزاد ابن فروخ  من علماء املشرق السابق ذكرهم عاد إىل القريوان وقام بتعليم الناس العلم 
فع به خلق كثري من أبناء البالد وكان الناس يتربكون وحتديثهم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانت

بصحبته وجيلسون له على طريقه إذا خرج من بيته فإذا مشى مشى الناس معه واغتنموا منه دعوة وذكرا 
وموعظة حىت اجلامع حيث يدخلون ليستفيدوا منه العلم واملعرفة. وكان ال يتقاضى أجرا على تعليمه إمنا 

جارة ،وبلغ من ورعه أنه كان يغلق حانوته عندما أيخذ اجلند أعطياهتم حىت يذهب يسرتزق  من مزاول الت
فقد  »يف أيديهم. ومل يكن تعظيم الناس له قاصرا على تالميذه بل كان زمالؤه من العلماء يعظمونه أيضا 
الداينةكان البهلول بن راشد يعظم عبد هللا بن فروخ ويكرب قدره ويقلده يف بعض ما ينزل  به من أمور  «. 

ومل يكن عظم قدر ابن فروخ قاصرا على أهل القريوان وحدها بل كان معروفا كما مر يف الكوفة  
بعد موت الليث بن سعد رجا أهل  هـ176واملدينة ولذلك عندما عزم على اإلقامة يف مصر وقدم إليها سنة 

جعة عظيمة يف قلوب أهل العلم مصر أن يكون خلفا عن الليث بن سعد إال أن منيته أدركته فكان لوفاته ف
 .وقالوا طمعنا أن يكون خلفا عن الليث تعظيما له وتقديرا إلمامته

 البهلول بن راشد الرعيين الفقيه الزاهد-3

ابلقريوان واشتهر ابلعبادة والتقوى والصالح والتمسك ابلسنة والفقه  يف الدين   هـ128ولد سنة 
 .وكان ثفة جمتهدا ورعا

أوال ابفريقية من عبد الرمحن بن زايد بن أنعم وموسى بن علي بن رابح، وعلي بن وقد تلقى العلم 
زايد بن أنعم وموسى بن علي بن رابح وعلي بن زايد مث رحل إىل املشرق فسمع من مالك والثورى والليث 

 .بن سعد واحلارث بن نبهان ويونس بن يزيد وحنظلة بن أيب سفيان القرشي اجلمحي مبكة



 :بن عمر بن غامن الرعيين القاضيعبد هللا -4

تلقى ثقافته األوىل ابلقريوان فسمع من  عبد الرمحن بن زايد بن أنعم وخالد بن أيب عمران  هـ128ولد 
مث رحل إىل املشرق يف طلب العلم فدخل احلجاز والشام والعراق ومسع من مالك وعليه اعتماده كما روى 

حنيفة وإسرائيل بن يونس الكويف وداود بن قيس وعثمان عن سفيان الثوري وعن أيب يوسف صاحب أيب 
بن الضحاك املدين وغريهم وكان ثبتا فقيها مع فصاحة لسان وحسن بيان وبصر ابلعربية ورواية للشعر وقد 

فكان دقيقا  وعادال يف قضائه هـ171وعرف بتقديره وتواضعه لعلماء عصره. توىل قضاء القريوان سنة   . 

تا  يف قضائه فإذا عرض له من نوازل اخلصوم ما ال يظهر له  وجه الصواب فيه وكان ابن غامن متثب
أرسل إىل مالك يف هذه املسائل وكان يكتب أيضا إىل أيب يوسف يستشريه يف قضائه كما كان يستشريه 

  ابن فروخ

ما ميكن استخالصه  أن علماء من هذه الطبقة قد استفادوا من جهود أسالفهم ، وأصروا على 
حلة للمشرق  لتلقي العلوم من منابعها  األصلية وإن كان احلضور البارز قد حتقق للفقه املالكي فاحلضور الر 

  .احلنفي والشافعي مل يكن غائبا ما يدل على سعة أفق علماء القريوان وتفتحهم

ة وسيثمر جهود العلماء السابق ذكرهم وبفضل عوامل أخرى يف ظل السلطة األغلبية ابزدهار احلرك 
   الفكرية ابلقريوان وانفتاحها على علوم العصر

 للتفصيل ينظر

 املالكي :رايض النفوس

   الدابغ: معامل اإلميان

 عياض : ترتيب املدارك

 

 

 



 

 

 

 

 احملاضرة الرابعة

 املدارس خالل العصر الوسيط

 

 احملاضرة الرابعة

 املدارس خالل العصر الوسيط

ية يف احلضارة العربية إىل جانب املسجد، وهي مؤسسة إقاميه تعد املدارس من أبرز املؤسسات التعليم
توفر للطالب التفرغ لطلب العلم جماان، مع أتمني مأكله ولباسه، وطبعا املسكن، الذي يكون من مرافق 

 .املدرسة

وتنسب أوىل املدارس ملدينة نيسابور)النصف األول من القرن اخلامس(  قام ببنائها أهل  نيسابور    
يدت كل واحدة منها لفقيه من فقهائها الشافعية العظام، كمدرسة كأيب إسحاق اإلسفرايييت املتوىف حبيث ش

 .سنة مثاين عشرة وأربعمائة

حتولت هذه املبادرة الشعبية يف انشاء املدارس إىل الطابع الرمسي حينما  شيد الوزير السلجوقي نظام 
، وقد أنشئت لتدريس الفقه الشافعي وشرط  هـ459اد سنة امللك "املدرسة النظامية املدرسة النظامية" ببغد

 .الواقف أن يكون املدرس هبا والواعظ ومتوىل الكتب من الشافعية أصال وفرع

وكان نظام امللك قد أمر إبنشاء عدة مدارس يف العامل اإلسالمي أصبحت منوذجا للمدارس اجلديدة، 
سه كما تكفل إبعاشة الطلبة وحتمل مجيع وقد  خصص أجورا للمدرسني وكل  العاملني يف مدار  

 مصروفاهتم، 



وكان الدافع من أتسيس املدارس النظامية مذهبيا وسياسيا، فقد كان نظام امللك شافعيا أشعراي 
حريصا على مذهبه، وعاصرت نظام امللك أراء وأفكار متباينة خمتلفة كانت منتشرة يف العامل اإلسالمي  

القرامطة وغريهم من أصجاب امللل والنحلكاملعتزلة والباطنية وبقااي  .  

وملا كانت املدارس احلكومية هي يف احلقيقة امتداد حلركة التعليم يف املساجد فقد كان التعليم يف بداية 
يف مدراس نظام امللك كان قائما على العلوم الدينية واللغوية، واعتقد أن هذا أمنا كان استجابة لروح العصر 

ملدرسة النظامية، وقد اعتمدت النظامية يف تدريس ونشر وتطبيق الفقه الشافعي الذي شيدت ألجله ا
واهتمت بتدريس القرآن واحلديث واألدب واللغة، مث أخذت هذه املدرسة تتوسع يوما بعد يوم وأخذت 

 .العلوم الرايضية طريقها إىل هذه املدرسة

امي، وقدم لنا ابن جبري صورة كانت بعض املدارس تقدم دروس الوعظ، إىل جانب التدريس النظ
واضحة عن ذلك  كيفية التدريس يف النظامية، فإن ابن جبري أعطاان صورة واضحة هلا حني زار املدرسة 

ووصف جمالس العلماء  هـ580أواخر القرن السادس اهلجري وحضر جملس وعظ يف اخلامس من صفر سنة 
ملتزمة،  وكان التدريس مرتبطا على األكثر أبوقات  أهنا جمالس علم ووعظ، وقال عنهم أن هلم طريقة مباركة

أقصد هنا دروس الوعظ لعامة -الصالة، خاصة بعد صالة العصر، بعد أن يتفرغ أكثر الناس من أعماهلم، 
وأول من شاهدان جملسه منهم الشيح اإلمام رضي الدين القزويين رئيس الشافعية »، يقول ابن جبري: -الناس

ار إليه ابلتقدم يف العلوم األصولية، حضران جملسه ابملدرسة املذكورة أثر الصالة من يوم وفقيه النظامية واملش
 اجلمعة

املدرس جيلس على مكان عال وهو متطيلس )أي يرتدى الطيلسان( والطريقة املتبعة أن  كان .
الدرس الطالب جيلسون أمامه على شكل نصف حلقة، ويبدأ الطالب ابلقراءة،  مث يبدأ الشيح بتفسري 

"ويتصرف يف أفانني العلوم من تفسري كتاب هللا عز وجل وإبراد حديث رسوله عليه الصالة والسالم والتكلم 
 ."على معانية

أما هيأة التدريس يف املدرسة النظامية  فكانت  تتكون من املدرسني واملعيدين، وحيدد       
لشرعية من التفسري واحلديث والفقه والنحو القلقشندي وظيفة املدرس أبنه الذي يتصدى لتدريس العلوم ا

التصريف وحنو ذلك، وكان تعيني املدرس يف أول أتسيس النظامية من صالحية الوزير نظام امللك كما كان 



ذلك عندما عني نظام امللك، أاب أسحق الشريازي للتدريس يف نظامية بغداد وبعده اإلمام الغزايل للتدريس 
 . يف املدرسة

عيد، فقد كانت مرتبطة بوظيفة املدرس بعد أتسيس النظامية، وقد كانت حمفزا لطلبة أما وظيفة امل
النظامية  حبيث جعلت الطلبة يف املدرسة النظامية يتنافسون أجل احلصول على الدرجات العلمية املمتازة 

ة من الذين كانوا اليت تؤهلهم لوظيفة املعيد، وهذا ابلطبع سيؤدي إىل رفع املستوى العلمي وهناك أمساء كثري 
 .طلبة يف النظامية عينوا معيدين لقدراهتم العلمية املمتازة

جدارة وأهلية وأصالة حبث رقى إىل درجة مدرس وهذا عامل آخر مهم ساعد  املعيد إذا ما أثبتو 
 .على تركيز الدراسات وتعميقها كما عمل على تطوير العلوم اإلسالمية كافة

رب خالل القرن السابع ، و وإذا تعددت املواد املدرسة فقد غلب عليها وقد انتقل بناء املدارس للمغ
الطابع الديين والفقهي املالكي على وجه اخلصوص . تعددت املدارس ابملدينة ذاهتا، تبعا ملركزها السياسي 

   على وجه التحديد

مع املدرسة  وتعددت املدارس يف العامل اإلسالمي وتنوعت يف دراساهتا وختصصاهتا كما هو الشأن
املستنصرية اليت أنشئت يف أواخر الدولة العباسية ببغداد أبمر من اخلليفة املستنصر ابهلل العباسي وافتتحت 

املدرسة أمهية خاصة ألهنا تعترب خطوة جديدة يف تطور اتريخ املدارس يف وهلذه هـ،  630للتدريس يف سنة 
 :العامل اإلسالمي لسببني

رفها العامل اإلسالمي تشيد لتدريس املذاهب األربعة، ما ساهم يف توحيد األول كوهنا أول مدرسة ع
 .جهود علماء السنة ىف مسار موحد ضد التيار الشيعي على وجه اخلصوص

والثاين كوهنا أول ابدرة يف تبين السلطة لتدريس  العلوم العقلية على نطاق واسع ، فقد أحلق اخلليفة 
ريس القرآن وآخر للحديث النبوي الشريف ومدرسة للطب وأخرى مبدرسته  أربعة معاهد: واحد  لتد

 .للصيدلة 

كانت املكتبة ركيزة أساسية يف أداء املدرسة املستنصرية، حبيث زودت ابلكثري من الكتب منها 
النفيس ، وكانت الكتب تبوب وترتب حسب فنوهنا ليسهل على املطالعني تناوهلا وإذا أراد أحدهم نسخ 



فإن املوظفني كانوا ميدونه مبا حيتاج إليه من األقالم والورق، وكان للمكتبة خازن ومشرق بعض خمطوطاهتا 
  ومناول

ومما ال شك فيه أن املدارس اإلسالمية يف أول نشأهتا بذلت عناية فائقة يف دراسة العلوم الدينية ، مث 
ا يف العامل اإلسالمي، وسامهوا يف األدبية والعلمية، قد قامت بتخريج  أعداد كبرية من الطالب الذين انتشرو 

بناء الفكر اإلسالمي والسماح لفئة عريضة من عامة الرعية، ممن افتقدوا لألسباب املعينة على طلب العلم 
لالرتقاء إىل قمة اهلرم االجتماعي تبعا ملا بلغوه من مكانة علمية ، ومن كانوا دون ذلك فقد فتح هلم ابب 

  .ملدارس عادة ما كانوا حيظون بوظائف يف الدولة الىت كانوا من صنيعهارزق كرمي، ذلك أن طلبة هذه ا

ولعل ذلك من األسباب الىت جعلت بعض العلماء ينتقد التعليم الرمسي ألنه حيول طالب العلم من 
راغب يف العلم لذاته، إىل طالب لعرض الدنيا مبايقدمه له التعليم يف املدارس من فرص يف الوظائف 

  السلطانية

إن أبنية  بعض املدارس اإلسالمية كانت تكشف عن حيز هام يف املعمار اإلسالمي، وكانت املدرسة 
املستنصرية منوذجا يف ذلك رغم أن أتسيسها مت يف هناية العصر العباسي . لقد وصفت هذه املدرسة أبهنا 

لىت بنيت هبا هذه املدرسة آية يف اجلمال من حيث تصميمها والزخارف احملتوية عليها  ، وقد مسحت املواد ا
 . أبن تبقى على حاهلا إىل القرن العشرين
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