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  : توطئة
هميـة نصـوص النـوازل فـي العلـوم  سنحاول في هذا المقال تبريـز

ٔ
ا

ـــــــاريخ خاصـــــــة  هميتهـــــــا للت
ٔ
ـــــــاريخ الـــــــديني واالجتمـــــــاعي (اإلنســـــــانية وا الت

ـــاريخ العقليـــات مثلـــة علـــى ذلـــك مـــن ..). واالقتصـــادي وت
ٔ
كمـــا سنضـــرب اال

هميـــة . بعــض المتــون المخطوطــة والمطبوعــة
ٔ
وغايتنـــا لفــت االنتبــاه إلــى ا

، منّبهــــين فــــي هــــذه النصــــوص للباحــــث المعاصــــر فــــي العلــــوم اإلنســــانية
غفـال التـي تشــهد 

ٔ
الوقـت نفسـه إلـى ضـرورة خروجهـا مـن حّيـز النصـوص اال

جنبيــة فـــي 
ٔ
ازورارا عنهــا، فــي الوقــت الــذي ُتســتثمر النصــوص والوثــائق اال

لــيس فــي ُوكــدنا التــنّقص مــن شــيء، بــل نريــد التنبيــه إلــى . كـتابــة تاريخنــا
راح م

ّ
 .ا لغيرناضرورة الموازنة بين االهتبال بما هو لنا، وعدم اط

  :مفهوم النوازل الفقهية
 لن يقف الباحث على داللـة مفهـوم النـوازل فـي المعـاجم العربّيـة

 فـــي لســـان 
ٔ
القديمــة، فهـــي تقتصـــر علـــى داللـــة اللفـــظ اللغويـــة، فمـــثال نقـــرا

ـواِزل: الناِزلة:"العرب ة .. الشـديدة تنـِزل بـالقوم، وجمعهـا الن� والناِزلـة الشـد�
لحــن النــوازل مــن حيــث هــي مصــطل١  س."�مــن شــدائد الــدهر تنــزل بالنــا

نهــــا تكُمــــّت 
ٔ
تلف مــــَ اللفــــظ فــــي كونهــــا طارئــــة، إال ا

ٔ
فقهــــي، وإن كانــــت تــــا

ححـــام الصـــادرة عـــن الفقهـــاء فـــي "للمعـــال الفقهـــي خاصـــة، حيـــث تعنـــي 
ٔ
اال

َ العزئيــة مشــحلة عقائديــة ٔاو ٔاخالقيــة ٔاو ذوقيــة يصــطدم بهــا :"وتعنــي ج"الوقــائ
َ المســلم فــي حياتــه اليوميــة، فيحــاول  ٔان يعــد لهــا حــال٢ يــتالءم وقــيم المعتمــ

خــر ٔانهــا ً."بنــاء علــى قواعــد شــرعية َ :"وفــي تعريــف ا٣ تلــك الحــوادٓ والوقــائ
�، فيّتعهـــون إلــى الفقهــاء للبحـــث عــن الحلـــول  اليوميــة التــي تنـــزل بالنــا

ـــين الفقهـــاء،  ث."الشـــرعية لهـــا ـــيس محـــّل اتفـــا٤ ب وحتـــى هـــذا المصـــطل١ ل
�، وإنمـــا تطلـــق اصـــطالحات  َ مـــا ينـــزل بالنـــا حيــث ال يطلـــق علـــى جميـــ

ححام
ٔ
سقلة واال

ٔ
جوبة والمسائل واال

ٔ
ئ كالفتاوي واال   .. ٔاخر

 :مجاالت النوازل
فـي مختِلـف اطوارهـا بحيـاة المسـلم، وكـان مـن  ىارتبطـت النـوازل

ن النـــوازلي كـــان مقصـــودا ســـماتها الواقعيـــة والتعـــدد والطـــ
ٔ
َ المحلـــي، ال اب

مسـائل العبـادات والعقيــدة (مـن لـدن المسـتفتي فــي مـا تعـّوده مـن ٔاســقلة 
المســتعدات التقنيــة والتعاريــة والعــادات (ومــا ال ) والمعــامالت المعروفــة

لذلك كان على النوازلي مسايرة التطـور العـام للحيـاة اليوميـة، ..). الطارئة
ـ٥ العـواب مطلعا على ماجرياتها،  لة طارئـة لـم يتنّح

ٔ
حتى إذا واجهته مسا

فالفقيــه النــوازلي فــي نبــر عــوام الســائلين وخاصــتهم، هــو الممتلــك . عنهــا
ل بتنزيلهــا علــى  ظوهــذا غيــر كــاٍ- ظللمعرفــة الدينيــة مــن وجــه  وهــو المخــّو

َ، باستنباف الححم الشرعي فيها ونرّكـز هنـا علـى النـوازل الواقعيـة، . الواق
ي التي لها ارت َ المعيط، بنـاء علـى قاعـدة اإلمـام ماِلـك أ ل "باف بالواق

ٔ
اسـا

ْش مــا ال يحــون و تبحـــث "عّمــا يحــون، ودك ، ال التـــي تهتبــل بمســائل غيبيــة أ
٥ النــــوازل التــــي  ن بعــــض كـتــــ

ٔ
شــــياء وجوهرهــــا، كمــــا هــــو شــــا

ٔ
ــــة اال فــــي علّ

ســـماء والـــروح والنبـــوءة
ٔ
لوهيـــة والخلـــق والوجـــود واال

ٔ
.. عالعـــت قضـــايا اال

 
ٔ
٤ هنا بعض اال   :مثلةونسو

  ..نزول آدم من الجنة
دم مــن العنـة، هــل رفعتـه الريــاح " خبرنـي بحيفيــة نـزول ا٣ سـيدي أ

حــــد فـــي الســــماوات أم الع  ه أ و وّكـــل بــــه المالئحـــة، وهـــل را٣ و تـــواله ؟ أ أ
و نـــزل متفـــرقينع  َ حـــواء أ ؟ تبـــارهللا (...) وهــل نـــزل دفعـــة واحـــدة مـــ إن 

ـــاوتعــالى لمـــا قـــال ك ِميع٢ ـــا جك هك ـــا ِمنش ِبطك نــا ٔانـــه هـــب﴾ هـــو ومـــن معـــه ﴿ علماهش
٥ ذواتهــم نفســهم، وعلــى معــراط ناســ

ٔ
دم هنالــك لــه ذات خفيفــة . با فــجن ا٣

 " إ..نيرة على ححم ذوات ٔاصحاب الرياضات

  أحمـد السعيدي. د
  باحث في المخطوطات والتاريخ

داب
٣
  تطوان  ٦ دكـتوراه من كلية اال

  المملحة المغربية  ٦ تارودانت

Saidy9@gmail.com 

  : مقالاالستشهاد المرجعي بال
حمــد الســعيدي علــم : النــوازل الفقهيــة والعلــوم اإلنســانية، أ

� ظ.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  ظ.التــــاريخ مثــــاال٢   –العــــدد الســــاد
  . سج  ٦ ٩س ص  .٠؛؛جديسمبر
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 ..السّر في تالطم األمواج
"n مـــواط البحـــرع هـــل ذلــــك . الحمـــد

ٔ
ســـيدي مـــا الســـر فــــي تالطـــم ا

ـــــه يرفعـــــه الســـــحاب منـــــه فتمطـــــر  ي خصوصـــــية لمائ
ٔ
و الع وا

ٔ
عبـــــادة منـــــه ا

؟ الموفــــق للصــــواب. الســــماء بــــهع والســــالم إن البحــــر لــــو : العــــواب، و
مواجـه يقـوم مقـام 

ٔ
َ حيوانـات البحـر، وتالطـم ا سحن لمـات مـن نتنـه جميـ

د،  ـر كمـا هـو مشـاهك ن المـاء الراكـد التغي�
ٔ
ن شـا

ٔ
جريانه التي تزول رائحته، ال

َ الســـــحاب لعاجـــــا، ويمطـــــره علـــــى  ن يرفـــــ
ٔ
والقـــــدرة اإللهيـــــة ال تســـــتحيل ا

ر�
ٔ
َ عـــذبا  اال ن الححمـــاء يعـــالعون مـــاء البحـــر حتـــى يرجـــ

ٔ
عـــذبا فراتـــا، ال

علم
ٔ
؟ تعالى ا   ٩."كذلك، و

تون بالمسـائل مـن عنـدهم، ويعيبـون عنهـا 
ٔ
وقد كان بعض الفقهاء يا

صـحابه يحتـالون "من دون حـدوثها، و 
ٔ
٥، وكـان ا كـان مالـك ال يحـاد يعيـ

نهـــا 
ٔ
ن يعلموهــــا كا

ٔ
لة التــــي يحّبـــون ا

ٔ
ن يعـــيء رجــــل بالمســـا

ٔ
ئ ا لة بلــــو

ٔ
مســــا

٥ فيهــا حـد البــاحثين معـاالت النــوازل فـي  ض."فبعيـ
ٔ
ححــام "وقـد حصــر ا

ٔ
اال

ححـــام الفرعيـــة التحليفيــــة 
ٔ
صــــولية، وفـــي اال

ٔ
ححـــام اال

ٔ
االعتقاديـــة، وفـــي اال

   ٠."والوضعية
مـــــر، فقـــــد اســـــتطاعت النـــــوازل الفقهيـــــة اإلحاطـــــة 

ٔ
مهمـــــا يحـــــن مـــــن ا

 .إزاءهـــا بمختلــف ماجريـــات الحيـــاة اليوميـــة، وتعـــددت منبـــورات الفقهـــاء
ــ م، اخترقــت النــوازل عــالم السياســة والمــرٔاة والمعــامالت والعــادات مــن ثك

خر النصــراني
٣
َ .. االجتماعيــة، والعالقــة بــاال ٔاي ٔانهــا جّلــت خبيقــة المعتمــ

نـــدلس 
ٔ
َ الغـــرب اإلســـالمي خاصـــة، بمـــا فيـــه اال اإلســـالمي عامـــة، ومعتمـــ

٥ النـوازل منعمـا٢ غنيـا بمعلومـات مو"والمغـارب،  ازيـة ومـن ثـم تحـون كـتـ
  ؛س."يستفيد منها المخر٨ واالجتماعي وغيرهما

  :وهذه بعض معاالت النوازل الفقهية في الغرب اإلسالمي
 ٥ والعقيــدة، وهــو كـثيــر : المعــال الــديني مــا لــه عالقــة بالمــذه

  .جدا
 البيعـــــة، واليـــــة العهـــــد، الفوضـــــى وعـــــدم : المعـــــال السياســـــي

ئ  ئ، االستنصـار بالنصـار َ النصـار ٍ إمام، التحـزب مـ  استخال
ئ  َ النصار   سس ..على المسلمين، فراؤ الححم، التعاهد م

 العملـــــــة، ســـــــك النقـــــــود، المــــــــوازين : المعـــــــال االقتصـــــــادي
َ بالثنيــــا ْ مثــــل البيــــ ، جسالحيليــــة، االســــعار، الغــــالء، البيــــو

َ، التـــدليس، الربـــا،  الزكــاة، الســـلف، العقـــار، احتحــار الســـل
َ، التعامــل بالشــيك البنحــي، انتشــار  ٥ فــي المبيــ غهــور العيــ
 َ ٥ والشـــاي والقهـــوة والشــــم جنبيـــة كســـحر القالـــ

ٔ
َ اال البضـــائ

والعــبن والــدجاط الـــروميين وكاغــد الـــروم والصــابون والحريـــر 
 ٍ ٥، غهــــــور التلغــــــرا والملــــــف والمحانــــــات المحــــــالة بالــــــذه

ٍ ًسوالتلفون وطاموبيل   ثس.. والطائرة والفونوغرا
 الحـّد والسـعاية، النحـاح وقضـاياه، طعـام : المعال االجتماعي

�، اخــــــتالف الرجــــــال والنســــــاء، التشــــــّبه المواســــــ عــــــرا
ٔ
م واال

ئ، لــبس قلنســوة ئ  ىسبالنصــار ، االحتفــال )البرنيطــة(النصــار
َ اليهـــود، انتشـــار التبـــظ، غهـــور بعـــض  ـــد النبـــوي، وضـــ المول

  .إسالطوائـف الدينية
 ـــــوي اإلجـــــارة علـــــى اإلمامـــــة، اشـــــتراف المعلـــــم : المعـــــال الترب

جرته، تعليم الولد، قواعد القـراءة وعلومهـا،  عـزب، أ
ٔ
تعلـيم اال

لــواح الصــبيان  � المســعد، مراجعـة أ حبــا إعطـاء المعلــم مـن أ
ــــم  لــــواح، ضــــرب المعلّ

ٔ
٥ اال خطــــاء، كـتابــــة الُعُنــــ

ٔ
لتصــــحي١ اال

   ٩س..للصبيان
 دبـــــي والفنـــــي

ٔ
٥ والنصـــــوص : المعـــــال اال ححـــــم بعـــــض الحـتـــــ

دبيـــة 
ٔ
٥(اال ححـــم الصـــور ..) قصـــائد، روايـــات، مقـــاالت، خطـــ

ســل الحــارتون والمعّســمات، ححــم بعــض المسلســالت كمسل
tغبوكيمـــــــون "اليابـــــــاني  l Pét k"والمسلســـــــل التركـــــــي  ضس ،

غـــــاني "نـــــور "
ٔ
، والمسلســـــالت المحســـــيحية، ححـــــم بعـــــض اال

فالم السنمائية
ٔ
  ..المسموعة والمرئية واال

 ـــــــر : المعــــــال الطبـــــــي �، الحعش مـــــــرا
ٔ
وبقـــــــة واال

ٔ
ـــــــواعين واال

ّ
الط

ئ، التـــــداوي )الحرنتينـــــة(الصـــــّحي  ، الحعامـــــة، دواء النصـــــار
ٓ علــى "الــرحيم"ت بــالحرام، المــو بحــا

ٔ
عضــاء، اال

ٔ
ْ باال ، التبــر

الخاليــــــــا العذعيــــــــة، االستنســــــــا٨ فــــــــي اإلنســــــــان والحيــــــــوان 
٥ والعـــــرائم،  والنبـــــات، البصـــــمة الوراثيـــــة فـــــي إثبـــــات النســـــ

عضاء
ٔ
ْ باال ْ العنين، التبر  ..العالط العيني، التحّحم في نو

  ئ خر
ٔ
  .٠سالمعاالت العلمية اال

 وسنتطر٤ إليه قريبا: المعال التاريخي. 

  :النوازل وأهميتها للتاريخ العام
ن التــاريخ داخـل فـي ِعــداد العلـوم اإلنسـانية، بتخصصــاته 

ٔ
ٍ ا مـن المعـرو

ٓ هنـــا عـــن المفهـــوم الحـــديث للتـــاريخ، علـــى عحـــس المفهـــوم  الدقيقـــة– نتحـــد
�التقليدي الذي يعني  يقـول .. كـتابـة الوفيـات والتـراجم والطبقـات والفهـار

؟ العــــروي ٤ مــــن :"عبــــد  ــــا يعــــده اليــــوم فــــي الســــو � عّم إّن القــــارm غيــــر را
٥ حـــول تـــاريخ المغـــرب َ إلـــى . الحـتـــ وجـــدها مليقـــة  المخلفـــات القديمـــةإذا رجـــ

الرســــائل إذا التفــــت إلـــى . بـــالحروب والثـــورات والخرافــــات ؤاشـــعار المناســـبات
تـــاهك فـــي نبريـــات مبهمـــة عـــن المـــنهئ ٔاو فـــي تحلـــيالت دقيقـــة حـــول  العامعيـــة

 إلـى . ٔاو تنبيمــة اجتماعيــة منطقـة ٔاو ٔاســرة
ٔ
٥وإذا التعــا جانــ

ٔ
٥ اال هــا تزخــر  كـتــ را٣

ححـــام اســـتعمارية تعّحـــر عليـــه صـــفو يومـــه
ٔ
 ٔايـــن مخرخونـــاع: فيســـخ﴾ ويقـــول. با

  ؛ج"علماذا ال يعيدون كـتابة تاريخنا
بمعنــى ٔان إعــادة كـتابــة هــذا التــاريخ صــارت ملّحــة جــدا اليــوم، لحــن هــل 

٥ هذا التاريخ ٔاصال لحي ُيعاد التفحيـر ت فـي تلـك الصـيغة الماضـية التـي تبـدو  كـُ
ة دك ـو� نهـا ُمسك

ٔ
فـالتفحير فـي البـدء مـن جديـد يقتضـي البحــث . للمـخر٨ المعاصـر وكا

غفال 
ٔ
التي راجت ضـمن الثقافـة الشـفوية بصـفة عامـة، ٔاو "عن النصوص اال

بصفة خاصـة ضـمن حلقـات التـدريس فـي مـدة معينـة ثـم انقطعـت الصـلة 
� النــوازل وغيرهــا مــن  ظومازالــت كــذلك٦ٔالــم تغفــل  سج."بينهــا وبــين النــا

ة والمقيــدات  ــِبّية والُحُبِســي� النصــوص الدينيــة والعدليــة والقضــائية والِحسش
ط ومستخلصـــات المراســـي ـــه المـــخر٨ المعاصـــر لهـــذه ..والحنـــاني ع لقـــد تنّب

تحـتسـي فـي ميـدان الدراسـات التاريخيـة ُبعـدا٢ هامـا٢ يتعلـى فـي "النصوص التي 
نهــا تعحــس مــن وضــاعا٢ تاريخيــة دقيقــة مــن جهــة،  أ خــالل الســخال والعــواب أ

نهــا لــم تصــدر مــن ســلطة رســمية، 
ٔ
وتتميــز بعفويتهــا وبراءتهــا مــن جهــة ثانيــة ال

و سياســي فابتعــاد المفتــي عــن الســلطة الحاكمــة . ولــم تتلــّون بلــون إيــديولوجي أ
وّفـــر مناخـــا٢ مـــن الحريـــة لفحـــره دون تـــدخل ســـافر مـــن العهـــات الرســـمية، ممـــا 

ـــــنص التـــــاريخي  يععـــــل ـــــا٢ قيمـــــة ال حيان ٤ أ ـــــدا٢ يفـــــو ـــــة نصـــــا٢ تاريخيـــــا٢ محاي النازل
   جج."نفسه

إن اإلشـــحال المنهعـــي المتعلـــق باســـتثمار هـــذه النصـــوص النوازليـــة 
َ المســتعدات فــي معــال الحـتابــة التاريخيــة . مــن عدمــه ُتُعــوِوزك اليــوم، مــ

ن حــّظ النــوازل فيهــا ذو بــال لحــن كيــف يمحــن اســتثمار نصــوص . بمعنــى أ
و مفقودةعال و مبتورة أ   نوازل وغالبها مخطوف، وبعض نسخه نادرة أ

ــــــق هــــــذه النصــــــوص ــــــة إلــــــى تحقي  بعــــــض المــــــخرخين المغارب
ٔ
 ًجلعــــــا

دخــل المــخر٨  و مرغمــا٦ونشــرها، ممــا أ إلــى دائــرة الفقــه، ولعـــل  ظراضــيا أ
َ مفهــــوم الوثيقــــة" ظمــــا يســــّميه العــــرويظالّرهــــان هــــو  وصــــارت . ثج" توســــي

ن مــن مختِلــف التخصصــات العلميــة، إذ نصــوص نوازليــة متاحــة للبــاحثي
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ـــائق"إن  ولـــى هـــي البحـــث عـــن الوث
ٔ
� اال ـــاريخ . مهمـــة الـــدار مـــادام هنـــاهللا ت

  ىج."ومخرخون فالبحث عن الوثائق نشاف متواصل
ن النــــوازل الفقهيـــــة خاصــــة، مهمــــة فــــي الحـتابـــــة 

ٔ
نخلــــص هنــــا إلــــى ا

يــن تتعلــى خــدمتها لهــذا . التاريخيــة اليــوم، وهــذا تحصــيل حاصــل
ٔ
لحــن ا

َ ضمن العلوم اإلنسانيةعالتخصص    الواق
حـــد المـــخرخين

ٔ
ـــة البـــاحثين إلـــى اســـتغالل مـــا :"يقـــول ا اتعهـــت عناي

 ٥ ٥ . من معطيات فـي الدراسـات التاريخيـة" الفقه"تحتويه كـت تلـك الحـتـ
نهــا 

ٔ
مصــادر "التــي غلــت لمــدة طويلــة ال تحبــى باهتمــامهم، علــى  اعتبــار ا

صــبحت تصــنف حاليــا ضــمن "جافـة
ٔ
للتــاريخ " ينــةالمصــادر الدف"– بينمــا ا

َ االجتماعي والسياسـي والـديني والثقـافي  اإلسالمي، نبرا الرتباطها بالواق
للمعتمعـــــات اإلســـــالمية، وباعتبارهـــــا تعـــــالئ قضـــــايا واقعيـــــة، وتعحـــــس 

  إج."مواقف الفقهاء من مشاكل عصرهم
بنــاء علــى مــا ســلف، انبنــت الحـتابــة التاريخيــة اليــوم علــى التخصــص 

قــــديم (التقســــيمات المعروفــــة للتــــواريخ  فــــي داخلهــــا، ال نعنــــي هنــــا تلــــك
تيـة قريبــا، إذ )ووسـي﴾ وحــديث ومعاصـر

٣
تعــد "، ولحــن نعنـي التــواريخ اال

مصــنفات النــوازل والفتــاوي الفقهيــة باإلضــافة إلــى قيمتهــا الفقهيــة البحتــة 
صـــلية القيمـــة، لمـــا تتضـــمنه مـــن مـــادة غنيـــة فـــي معـــال 

ٔ
مـــن المصـــادر اال

ســنحاول تبيــان رفــد النــوازل لحــل ، و٩ج"الدراســات التاريخيــة والحضــارية
َ التمثيل لذلك  :تخصص تاريخي م

 : التاريخ الديني .س
 ٥ ٥ المـــالحي فـــي الغـــرب اإلســـالمي(انتشـــار المـــذاه ) المـــذه

٤ الدينيـــة  ..) الخـــوارط، الشـــيعة، الصـــفرية، االباضـــية(والِفـــرك
، درجـة التـدين فـي )العحـاكزة مثـاال(وبعض الطوائـف الغريبة 

ٍ  الحواضـر والبــوادي، ححــم المرتــد والزنــديق، ٔاخبــار التصــو
ولياء والصالحين ونصوص الحرامـات والمرائـي 

ٔ
والمتصوفة واال

ْ وتوجد ٔامثلة كـثيرة على الممارسة الدينيـة .. والمنامات والبد
ــة بهــا ســقلة الحاّف

ٔ
َ المغــارب، واال تي بمثــالين . فــي معتمــ

ٔ
وســنا

 :لتبيان قيمة المنعز النوازلي في هذا المعال

 ..الحمن ينسب إلى الص
مـورا ال يـدعيها "

ٔ
٥ إلـى الصـالح ويـزعم ا سيدي ما تـرون فـي رجـل ينسـ

ئ ميحائيـل حـين  َ منـه، ونـر ئ جبريل، ويقـول لـي ونسـم عاقل، يقول نر
يحيـــل المـــاء، ويقـــول للبلكمـــة مـــن يشـــتري منـــي شـــياخته نشـــيخه ونعـــزل 
ـــة يتزيـــد لهـــا ذكـــر،  ٓ فـــي حمـــل الحوامـــل، ويقـــول فالن مضـــاده، ويتحـــد

ئ بهــا، وفالنــة ذات ٔانثــى،  ه مريضــا خــذ هــذه العشــبة تــداو ويقــول لمــن را٣
؟ عليه وسلم، إلى غير ذلك ؟ صلى  عطانيها رسول    ضج."فجنها كما أ

  ..من أظهر اإلسالم وهو نصراني
ســلم وأغهــر "

ٔ
وســقل ابــن رشــد عــن رجــل كــان علــى ديــن النصــرانية فا

 ٥ وجــ مــره مــا أ َ إلـى الســلطان مــن أ ْ ذلــك عنــه، ورفــ اإلسـالم، وكـثــر ســما
لِفيك فيهـــا بيـــت شـــبه الحنيســـة فيــــه  . حشـــف عـــن حالـــهال شـــت داره فــــاج فُفِتّ

شـيق مـن سـعة البيـت، وفـي الحنيـة دكـان  ة إلـى جهـة الشـر٤، وهـي أ حني�
ْ لصـــقت فيهـــا شـــمو ـــار كـثيـــرة أ ث وشـــهد .. وســـرير، وفيهـــا قنـــديل معلـــق وا٣

ْ المــذكورة  ن الشــمو
ٔ
مــور شــرعهم بــا ئ وأ حــوال النصــار ٍ أ شــاهد ممــن يعــر

ب بهــــــــا ئ ويهــــــــدونها إلــــــــى قسيســــــــهم ليوقــــــــدوها فــــــــي  مـــــــا يتقــــــــر� النصــــــــار
ِدهم  ٠ج.."متعب�

٥ � النّصــــان الســــالفان علــــى التــــوالي لنــــازلتي الصــــالح : تركيــــ يتعــــر
ه، وإغهـــار النصـــراني اإلســـالم، وال يهمنـــا هنـــا العـــواب، بقـــدر مـــا  المشـــتبك

حيــــث نخلــــص إلــــى المنبــــور الشخصــــي . نهتبــــل بالنازلــــة فــــي حــــد ذاتهــــا

ول م
ٔ
ســلم يبهـــر الصــالح ويـــدعي اإلتيــان بالمغيبـــات والعملــي للـــدين، اال

� دينـــــه مُبهـــــرا إســـــالمه، وفـــــي  والخـــــوار٤، فيمـــــا الثـــــاني نصـــــراني يمـــــار
ن 

ٔ
ْ فيهــــا، بمعنــــى ا ــــز ححــــم الشــــر ــــى تبري ْ النازلــــة إل الحــــالين معــــا، تنــــز

ــة النبــر الشــرعي هنــا، ولوالهمــا لمــا ُعــد� ذانــك 
ّ
الضــرورة والمخالفــة همــا عل

ل عنـــه وُيط
ٔ
٥ الححــــم فيـــهالســـلوكان ممـــا ُيســـا ريخ . لـــ

ٔ
مـــن هنـــا يتبـــين تــــا

النـــازلتين ل�ســـالم فـــي ممارســـته اليوميــــة، وانطوا�همـــا علـــى مبهـــر مــــن 
  .التاريخ الديني في فترة معينة

 : التاريخ االجتماعي .ج
َ التـــاريخ االجتمـــاعي :"يقــول إبـــراهيم القـــادري  ال ســـبيل إلنحــار موقـــ

ـــــى اإللمـــــام بالعناصـــــر الفاعلـــــة فـــــي حركـــــ ١ إل ي دراســـــة تطمـــــ
ٔ
ة فـــــي ا

ئ التـاريخ  سـيس تـاريخ شـمولي يتعـاوز مسـتو
ٔ
التاريخ، وريادته في تا

ثين ويســعى إلــى نســئ خيــوف منبــور جديــد يتــوخى  ــدك التقريــري الحك
ً."تحرير الحـتابة التاريخية من طابعها الرسمي   ؛

ن 
ٔ
وقــد تعــددت مبـــاهر هــذا التــاريخ فـــي نــوازل الغــرب اإلســـالمي، ال

� االجتماعيـــة واال لصـــق بحيـــاة النـــا
ٔ
كـثرهـــا ارتـــب﴾ النـــوازل ا

ٔ
قتصـــادية، وا

لقـــت الضـــوء علـــى الفـــ�ت . بالحيـــاة اليوميـــة وتفاصـــيلها
ٔ
ن النـــوازل ا

ٔ
كمـــا ا

المتنبقــــون والســــحرة والزنادقــــة والبخســــاء (المهّمشــــة والمهملــــة تاريخيــــا 
ض للمـــخرخين ..) والســـفلة والعـــوام والمتســـولون والعبيـــد ولوالهـــا لمـــا قـــّيِ

غايـة النـوازلي دينيـة ٔاساسـا، صـحي١ ٔان . مراكمة كـتابة تاريخيـة اجتماعيـة
ٓ، لحنـه يسـهم بقـدر ذي بـال فـي تعليــة  ْ فـي الحـاد ٔاي تبريـز ححـم الشـر

وســــنمثل لمــــا . الشـــروف المحيطــــة بالنازلــــة، ومنهــــا الشـــروف االجتماعيــــة
تي

ٔ
  :سلف بما يا

  ..من دعا رجال بلقب قبيح
٥ قبـي١" ٥ عليـه، وهـو لقـ ٥ غلـ ٥ . مـن دعـا رجـال بلقـ وذلـك اللقــ

٥ عليـــه �ع هـــل ذلـــك . هـــو الغالـــ ٥ قـــد ٔابـــاح للنـــا ـــ وكيـــف إن كـــان الملّق
ً"جرحة فيمن دعاه بذلكع   س

  ..إسقاط الجنين
إذا اتفق الزوط والزوجـة علـى إسـقاف العنـين قبـل ٔاربعـة ٔاشـهرن "

هــــل يســــوؤ ذلــــك ٔام الع وإذا قلــــتم بعــــوازه، هــــل يعــــوز للزوجــــة وإن لــــم 
َ وفعلـت ذلـك المـرٔاة ؤاسـقطته ، هـل يوافق الزوط ٔام الع وإذا قلـتم بـالمن

م الع� الديّة �تلزمها الُغرة  ً"أ   ج

  ..الزواج بماشطة
وســقل عمــن تــزوط ماشــطة، واشــترطت عليــه عنــد عقــد النحــاح "

ً."ٔان ال يمنعها من صنعتها وقبل ذلك منها، ثم ٔاراد منعها من ذلك ً  
٥ مــا اســتلفت نبرنــا هــو كـثــرة النــوازل االجتماعيــة وهيمنتهــا علـــى : تركيــ

كـثــر مــن  ط أ لون عــن ححــم اليــومي والمعــي
ٔ
� يســا ن النــا غيرهــا، بححــم أ

خر ي شيء ا٣ ئ فـي النصـوص الثالثـة نزوعـا إلـى تححـيم النـوازلي . أ لـذلك نـر
مـــور الـــزواط واإلنعـــاب وبعـــض العــادات  ٥(فــي أ نقـــف عنـــد نازلـــة ). التلقيـــ

� بمــا هــي ممارســة قديمــة ال حادثــة، وكــذا مطالبــة الزوجــة بحّقهــا  اإلجهــا
نهــا بنــت 

ٔ
فــي العمــل، بمــا هــي نازلــة ملّحــة اليــوم، وتبــدو هــذه النــوازل وكا

  . ساعتها، وليست ماضية
  : التاريخ االقتصادي .ً

اخترقـت النـوازل عـالم التعـارة والمـال واالقتصـاد، وسـيقف المــخر٨ 
نفـا لحننـا . االقتصادي على نوازل كـثيرة في هـذا المعـال ممـا ذكرنـاه ا٣

جنبيــــــة فــــــي المغــــــرب 
ٔ
َ اال سنقتصــــــر علــــــى غــــــاهرة انتشــــــار البضــــــائ

َ والعــــــبن  ٥ والشــــــاي والقهــــــوة والشــــــم خصوصــــــا، كســـــّـحر القالــــــ
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ــــــروم والصــــــا ــــــروميين وكاغــــــد ال ــــــدجاط ال ــــــف وال ل ــــــر والمك بون والحري
ٍ والتلفــون وطاموبيــل  ٥، غهــور التلغـرا ة بالـذه

ّ
انـات المحــال والمحك

ٍ ٍ والفوتــوغرا وســنورد بعــض النصــوص النوازليــة فــي .. والفونــوغرا
 :ذلك

  ..حلّية الصابون
حـــق "

ٔ
هـــل الذمـــة، فـــجن الصـــابون ا

ٔ
كوالت ا

ٔ
جـــازوا تنـــاول مـــا

ٔ
فـــجذا ا

ثــم يغســل الثـــوب فالصــابون يععــل فــي ثــوب . حــاال، إذ لــيس ممــا يخكــل
ثــر، والصــابون يحتــاط إليــه الغنــي والفقيـــر 

ٔ
غســال ناعمــا حتــى ال يبقــى لــه ا

ً."والصغير والحبير   ث

  ..الورق الرومي
دخـل الحــافر يــده فيــه مبلولـة حــال كونهــا لــم "

ٔ
الـور٤ الرومــي ممــا ا

تعلم نعاستها، وكل مـا تناولتـه يـد الحـافر ولـم تعلـم نعاسـتها مختلـف فـي 
ً."طهارته ونعاسته   ى

  "..فونوغراف"كينة الكالم المسماة ما
" ٍ وصــــــــا

ٔ
ولمـــــــا فـــــــي هــــــــذا الســـــــخال مـــــــن تشــــــــويق بواســـــــطة اال

َ ويعرفــــه باســـــمه،  ن المــــتحلم شـــــخص يميــــزه المســـــتم
ٔ
الميحانيحيــــة، وا

لحــان لححايتهــا الصــوت بمـــده 
ٔ
ْ ذوي الطـــرب واال ويســتغني بهــا عــن ســما

: فيحـون العـواب بعـد هــذا.. وقصـره، وتحسـيره وتطريبـه، وإخفائـه وغّنتــه
ن العلــة فـــي 

ٔ
الت اللهــو المختلفـــة فــي إباحــة ســـماعها، ال

٣
٤ الماكنــة بـــا إلحــا

 العلــة مــن اللهــو 
ٔ
لــة لــذاتها، إنمــا تنشــا

٣
ْ اال لــة اللهــو ال يعلــق بســما حرمــة ا٣

ً.."والنبر إلى ما ال يحّل النبر إليه والتلذذ بصور المطرب   إ
٥ ٍ وغيرهـــــــا مـــــــن : تركيــــــ الصـــــــابون والــــــور٤ الرومـــــــي وفونــــــوغرا

دية فـــي المغـــرب المعاصـــر، معـــّرد تمثيـــل للعالقـــة المســـتعدات االقتصـــا
كـد خر التـي يحـون فيهـا استحضـار المحـّون الـديني ا٣

٣
َ . باال ذلـك ٔان المعتمـ

حـوال، خصوصـا 
ٔ
وربيـة بـاختالل اال

ٔ
المغربي ٔاصـابته الثـورة االقتصـادية اال

بــين الفقهــاء النــوازليين الــذين ترّجحــوا بــين اإلفتــاء بالحليــة ٔاو الحراهــة ٔاو 
� وربمــ. الحرمــة خــر إال حــين التعــر

٣
ا ٔان هــخالء الفقهــاء لــم يحســوا بقــوة اال

لهـذه المســتعدات التقنيـة والتعاريــة، وفـي هــذا يقـول النــوازلي محمـد بــن 
فجنــــا n علـــى ضـــعف إيماننــــا حتـــى تركنـــا الشــــعائر :"عبـــد الحبيـــر الحـتـــاني

قمنــا الوغــائـف الروميــة فحيــف ال يغلبــون علينــا وقــد هعرنــا . اإلسـالمية، وأ
التهـــــم وبضــــــائعهم وزخــــــارفهم ُســـــنن نبيّ  رنـــــا ٔاوقاتنــــــا بســــــننهم وا٣ نــــــا، وعمك

بصـــــارع
ٔ
ً"ومحـــــدثاتهم التـــــي تشـــــغل القلـــــوب واال كمـــــا يحـــــون معاينتهـــــا  ٩

ٍ عليها في عهدة الفقيه النوازلي إلصدار فتواه   . والوقو
مهمـا يحــن مــن ٔامـر، يبــدو التصــدي لقــوة ٔاوربـا االقتصــادية مــن لــدن 

مــرا إلــى إدبــار فــي غــل غزوهــا  ســافله، الفقهــاء أ عاليــه إلــى أ َ مــن أ للمعتمــ
ئ بهــــا عمومــــا كبيــــرا مــــن هنــــا تتبــــين قيمــــة هــــذه النــــوازل . وعمــــوم البلــــو

المخطوطــة فــي غالبهــا، إذ ال يمحــن كـتابــة تــاريخ اقتصــادي لبلــد بلــد مــن 
ٍ، لحنــه بمعالعتــه  ن غايــة النــوازلي دينيـة صــر دون اسـتثمارها، صــحي١ أ

َ ا نمـــاف البدئيــة للبضـــائ
ٔ
َ، وهـــو تلــك ٔاّر٨ انتشــار اال جنبيــة فـــي المعتمــ

ٔ
ال

مر ذو بال   .أ
 : تاريخ العقليات .ث

كـثـر مـن " العقلية"حين نطلق اصطالح  فذلك في اتصـال بالتـاريخ أ
ً."تــاريخ العقليــات، ٔاي تــاريخ المواقــف العماعيــة"غيــره، نقصــد   ض

و  ئ فــي الموقــف الفقهــي موقفــا جماعيــا لنخبــة جلهـــا أ ننــا نــر بمعنــى أ
وعمــال ومعاينــة وإفتــاءا واتفاقــا  كلهــا، كانــت متصــلة بالحداثــة نبــرا

و جزئيــــا ) القــــول بالحليــــة(تامــــا  ي إن موقفــــا )القــــول بالحراهــــة(أ ، أ

ٓ عـن  قك تاريخيا، وإن لم يحن متحققا فـال داعـي للتحـد جماعيا تحق�
و عنــد جماعيــة بشــرية مــا

ٔ
و نخبــة مــا ا

ٔ
َ مــا ا . تــاريخ عقليــة فــي معتمــ

جنبية وم
ٔ
ؤ لنا النبر إلى المستعدات اال باهرها مـن وجهـة هذا يسّو

ساســـيا"هـــذا التخصـــص، حيـــث 
ٔ
ئ ا ـــاريخ العقليـــات مســـتو : يعـــالئ ت

فــراد ويحشــف عــن المضـــمون 
ٔ
ي مــا ينفلــت مـــن اال

ٔ
لــي، ا

٣
اليــومي واال

ً."الالشخصـي لتفحيــرهم والقـول بهــذا ال يعنــي االنتقـاص مــن هــذه  ٠
النخبـــة، فالنخبـــة العالمـــة بـــالمغرب كغيـــره تضـــم كـثـــرة مـــن علمـــاء 

العقليــة التعريبيــة، فــال يمحــن بحــال وســمها الــدين واللغــة والعلــوم 
و " الرفاهيـــة"بمقاومـــة 

ٔ
ولحــــن البـــد مـــن وضـــعها فــــي ".. الحداثـــة"ا

 ٤ ٓ الفقهـــي والسياســـي " العقليـــة"ســـيا ـــالترا ذات التعلـــق الوطيـــد ب
مــن هنــا كــان النبــر إلــى المســتعدات مــن وجهــة دينيــة . والمــذهبي

ٍ كـــان "تبريـــز ححـــم الـــدين فيهـــا قبـــل اســـتعمالها، ومـــن ثـــم : صـــر
ويالتهم حــــول 

ٔ
ــــا � فيــــه الفقهــــاء مناقشــــاتهم وت ــــذي مــــار المــــدخل ال

َ التعاريـــة ، فحانـــت جـــّل والحـــرام الحـــالل: هـــو مـــدخل.. البضـــائ
جنبيـــة تلقـــى معارضـــة العلمـــاء كلمـــا وجـــدوا إلـــى 

ٔ
المـــواد التعاريـــة اال

   ؛ث."إثبات حرمتها سبيال
ئ هل كـان النوازليـون متواضـعين علـى عقليـة موحـدة فـي نبـرهم  ُتر

خــــر 
٣
َ اال ــــى  ع"الحــــافر"لصــــنائ يمحــــن فــــي النصــــوص الســــالفة الخلــــوص إل

انفتـــاح بعـــض النـــوازليين مـــن نخبـــة العلمـــاء علـــى المســـتعدات وإفتـــائهم 
َ الحـرط عـن اسـتعمالها  ٍ وزيـت (بحليتها، ورفـ تعـويز الصـابون وفونـوغرا

٥ ئ وســـــحر القالــــ ثرا بهـــــذه المســـــتعدات ..)النصــــار
ٔ
، وكـــــان بعضـــــهم متــــا

٥ كـــالمخر٨ الناصـــري صـــا ، ومحمـــد سث، ومحمـــد الحعـــوي"االستقصـــا"ح
ـــــف رســـــالة 

ّ
ـــــذي ٔال ـــــاء، بجباحـــــة ضـــــوء "العياشـــــي ســـــحيرط، ال دب

ٔ
طرفـــــة اال

 :نخلص مما سلف إلى ٔامرينو ."الحهرباء
خر وفق ثنائية   .أ  

٣
  ".دار الحرب"و " دار اإلسالم"العالقة باال

سيادة موقف جماعي متحّفظ على الحداثـة فـي ٔاوسـاف النخبـة   .ب 
" عقليــــــــة"ربيـــــــة يمحــــــــن وصـــــــفه بالــــــــ العلميـــــــة الفقهيـــــــة المغ
ئ غيــر متحفبــة " عقليــة"العماعيــة، كمــا تســود  جماعيــة ٔاخــر

فــي ٔاوســاف الطبقـــة الوســطى والتّعـــار والمــوغفين المخـــزنيين 
 .. والعامة

ن :خالصــات   : من خالل ما سلف، يمحننا الخلوص إلى أ

  النوازل مهمـة جـدا للعلـوم اإلنسـانية كلهـا، ومـن بينهـا التـاريخ، وهـذا
 .تحصيل حاصل

  ط والطريــــــــف فــــــــي معتمعاتنــــــــا القديمــــــــة النـــــــوازل تحبــــــــل بالمــــــــده
َ للحيــاة  ــي قــدرة النــوازلي علـى مســايرة التطــور الســري والحديثـة، وتعلّ

 .اليومية

  علــى الباحــث فــي التــاريخ االنفتــاح عليهــا، فقــد مضــى � النــوازل تفــر
 .ذلك الزمن الذي ُيستسقى فيه التاريخ من المصادر التقليدية فق﴾

 صـوليين ال
ٔ
نوازل ليست ُحُبسا٢ علـى المتخصصـين بهـا مـن الفقهـاء واال

والمهتمـين بعلـوم الـدين عامـة، وإنمـا تعـد� نصوصـا منفتحـة علـى عـدد 
 .من التخصصات بما فيها التاريخ

  النوازل استطاعت تصوير الحيـاة العامـة للمسـلم المتعـدد فـي الزمـان
 ..والمحان

 الخــزائن العامــة والخاصــة،  النــوازل فــي غالبهــا مخطوطــة ومركونــة فــي
لـــــذلك فتحقيُقهـــــا ونشـــــُرها ديـــــن فـــــي عهـــــدة البـــــاحثين مـــــن مختلـــــف 

 .التخصصات
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 .نزل: لسان العرب ظس
٥ المـالحي فـي الغـرب اإلسـالمي، عمـر العيـدي، ص ظج : محاضرات فـي تـاريخ المـذه

 .٩ض٠س، الدار البيضاء، ث٠
� وباديتهــــا، محمــــد مـــزين، ص ظً داب بالربــــاف، ىج�س: فـــا

٣
، منشــــورات كليــــة اال

 .إض٠س
�، الحســن العبـادي، ص ظ ث ، منشــورات كليـة الشــريعة ًى. فقـه النـوازل فــي سـو

كادير، 
ٔ
  .٠٠٠سبا
َ ينبــر ظى َ:"للتوســ ، عمــر بنميــرة، رســالة جامعيــة مرقونــة بحليــة "النــوازل والمعتمــ

داب بالربـاف، 
٣
نــدلس تاريخـا ومنهعـا، رسـالة جامعيــة "، و٠ض٠ساال

ٔ
فقـه النـوازل باال

داب جامعـــة ابـــن مســـيك بالـــدار البيضـــاء، 
٣
حصـــيلة اســـتعمال "، وس؛؛جبحليـــة اال

٥ النوازل الفقهية في الحـتابـة التاريخيـة المغربيـة ، محمـد مـزين، ضـمن كـتـاب "كـت
داب بالربـــاف،  ، منشـــورات"البحـــث فـــي تـــاريخ المغـــرب حصـــيلة وتقـــويم"

٣
كليـــة اال

�"، و٠ض٠س ، الحســن العبــادي، منشــورات كليــة الشــريعة "فقــه النــوازل فــي ســو
كــادير، 

ٔ
َ"، و٠٠٠سبا ، محمــد فتحـــة، منشـــورات كليـــة "النـــوازل الفقهيـــة والمعتمـــ

داب بالدار البيضـاء، 
٣
ئ واالجتهـاد"، و٠٠٠ساال ، "النـوازل الفقهيـة ؤاثرهـا فـي الفتـو

داب بالدار البيضاء، ٔاعمال ندوة، منشورات كلية 
٣
 ..س؛؛جاال

دشـتي، ص ظإ : العواهر القدوسية في الفتوحات السوسية، المنسوب للحسن التمحك
ً ًظ٩  .، مخطوف خاصض

  .جسظسس: العواهر القدوسية ظ ٩
٥ المدارهللا ظض  .س٠س�س: ترتي
شقر، ص ظ٠

ٔ
 .إ٠٩س، الحويت، ثج: الفتيا ومناهئ اإلفتاء، محمد سليمان اال

 .٠٠٠س، الدار البيضاء، ٠ى: النوازل الفقهية، محمد حعي، صنبرات في  ظ؛س
، ضــــمن ٩جس: النـــوازل السياســــية فــــي المغــــرب الحـــديث، محمــــد زنيبــــر، ص ظسس

 ".التاريخ ؤادب النوازل"
ه إذا حضر الثمن ظجس َ ِملشحك  .المقصود به استرداد البائ

مون الشنعيطي في كـتابـه  ظًس
ٔ
٥ الما سـقلة الناضـرة، عـن الداّبـة "يعي

ٔ
" المنتبـرةاال

ن الحـريم بوصـفها مـن عالمـات السـاعة . عن سخال حول الدابة الوارد ذكرها فـي القـرا٣
ـــريعة هـــــي الدابـــــة  ـــن الحركـــــات الســ ـــا مــ ن الســـــيارة والطـــــائرة ونحوهمــ

ٔ
وقــــد ذكـــــر بـــــا

ن "المقصـودة، ورّد عليــه إدريـس الــوزاني فـي كـتابــه 
ٔ
الرسـالة الداّبــة، عمـا ورد فــي شــا

 ". الداّبة
َ عشر، عمر ٔافا، ص التعارة المغربية ظثس  .إ؛؛ج، الرباف، ٩٩س: في القرن التاس
ئ "ينبــــر  ظىس ئ فــــي ححــــم قلنســــوة النصــــار ــار ــــى ٔاجوبــــة الحيــ ، لســــليمان "الــــرد عل

ًجالعزائـري، مخطــوف بالخزانــة العامــة بتطــوان، رقـم  الــرد علــى مــن : "م، ؤايضــا إ
ئ  ١"جــّوز لــبس قلنســوة النصــار ط، تــ عبــد المعيــد جمعــة، العزائــر، : ، للشــيخ علــي

 .ض؛؛ج
ط،  ، إبـراهيم القـادري "اإلسالم السري في المغرب العربي"ينبر كـتاب  ظ إس بوتشـي

 .ى٠٠سبيروت، 
٥، ص ظ٩س  ".التاريخ ؤادب النوازل"، ضمن ٠ً: نوازل تربوية، محمد ابو طال
ئ  ظضس ــا فتــــو كـثـــرت الفتــــاوي حــــول هــــذا المسلســــل الحــــارتوني زمــــن عرضــــه، ومنهــ

َ هـ:"تقول ذا المسلسـل ؤاشـباهه مـن المسلسـالت التـي وبناء على ما ذكر فينبغي منـ
َ عقيــدتنا ؤاخالقنــا وقيمنــا ومــا ٔاكـثرهــا � مــ ينبــر نشــرة المعلــس العلمـــي .." تتعــار

ٍ بالمغرب، ص وقا
ٔ
َ لوزراة اال  .٩ثسظىثس. بتارودانت، التاب

َ اإلفتـاء عـن  )٠٠٠سجـائزة نوبـل فـي الحيميـاء عـام (ٔاحمد زويل  عّبر ظ٠س ضـرورة منـ
� علمـاء الشـريعةوهو ما ٔاثار في القضايا العلمية،  ٥ "، وذلـك فـي مـختمر اعترا الطـ

فبرايــر  ٩، المنعقــد بمدينــة شــرم الشــيخ فــي "والبشــر فــي القــرن الحــادي والعشــرين
 .٠؛؛ج

 .إ٠٠س، بيروت، سس�س: معمل تاريخ المغرب ظ؛ج
، "نبريـــة التلقـــي"، ضـــمن إث: مـــن ٔاجـــل تلـــق نســـقي، محمـــد مفتـــاح، ص ظ سج

داب 
٣
  .٠٠ًسبالرباف، منشورات كلية اال

٥ والعقـود العدليـة،  ظجج ٥ المناقـ مصـادر هامـة لدراسـة تـاريخ النـوازل الفقهيـة وكـتـ
�ت العامــــة بــــالغرب اإلســــالمي، ، معلــــة التــــاريخ ٩ثج: إبـــراهيم القــــادري، ص الفـــ

ْ )تصدر بالمغرب(العربي   .ج؛؛ج، جج، 

                                                                                                
، )سض٠سمحمــد حعــي، الربــاف، : للونشريســي، نشــر" المعيــار المعــرب: (منهــا ظًج

١(و ٥ (، و)ثض٠سمحمــد حعــي، بيــروت، : البيــان والتحصــيل البــن رشــد، تــ مواهــ
١ ٔاحمـــد التوفيـــق، بيـــروت، : ذي العـــالل فـــي نـــوازل الـــبالد الســـائبة والعبـــال، تـــ

ندلسي، ت١(، و)٠٠٩س
ٔ
 )..ض؛؛جمحمد الشريف، الرباف، : ٔاجوبة ابن ورد اال

 .ىس�س: معمل تاريخ المغرب ظثج
 .سج�س: معمل تاريخ المغرب ظىج
ندلسي ظإج

ٔ
 .جثظسث: ٔاجوبة ابن ورد اال

٥ مـــن الحيـــاة االجتماعيـــة واالقتصـــادية والدينيـــة والعلميـــة فـــي المغـــرب  ظ٩ج جوانـــ
ئ المعيــار المعـرب للونشريسـي، كمــال السـيد ٔابــو  اإلسـالمي مـن خــالل نـوازل وفتـاو

 .إ٠٠س، اإلسحندرية، ض: مصطفى، ص
ً�ج: المعيار المعرب ظضج  .٩ض
ً�ج: المعيار المعرب ظ٠ج  .٠ث
ً نـدلس، إبـراهيم القــادري، ص ظ؛

ٔ
، ى: مباحـث فـي التـاريخ االجتمــاعي للمغـرب واال

 .٠٠٩سبيروت، 
ً ندلسي ظس

ٔ
 .إ؛س: ٔاجوبة ابن ورد اال

ً ً�ً: المعيار ظج  .ًى
ً  .ض٩ج�ً: المعيار ظً
ً َ عشر ظث  .٠ًس: التعارة المغربية في القرن التاس
ً ٤ النــار  ظى َ البـوجي وصــندو المعلــوب ذلــك مــن ححـم تعــارة صــابون الشــر٤ وشــم

عادي الحـفار
ٔ
 .، مخطوف الخزانة الصبيحية، سال، المغربإ: بالد اال

ً ٍ، ابـــن ســـودة ٔاحمـــد  ظإ ْ ماكينـــة الحـــالم والغنـــاء المســـماة فونـــوغرا ححـــم ســـما
 .٠ضضسالعابد، مخطوف المحـتبة الوطنية بالرباف رقم 

ً ً�جمباهر يقبة المغرب الحديث، محمد المنوني،  ظ٩ ت، ث٩  .ىض٠س، بيرو
ً  .ث؛؛ج، الدار البيضاء، ٠ثس: من ٔاجل تاريخ إشحالي، محمد حبيدة، ص ظض
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  ٥ وباحث مغربي من مواليد سنة  . ٠٩٩سكات

 داب والعلــــوم  حصــــل علــــى درجــــة الماجســــتير مــــن
٣
كليــــة اال

 .ث؛؛جباف، رالس، اإلنسانية، جامعة محمد الخام
  ـــــدكـتوراه حصـــــل علـــــى درجـــــة داب والعلـــــوم مـــــن ال

٣
كليـــــة اال

، اإلنســـــــانية، جامعـــــــة عبـــــــد المالـــــــك الســـــــعدي، تطـــــــوان
  .٠؛؛ج. المغرب

  فــــي معــــالت وصــــحف  منشــــورةودراســــات مقــــاالت لــــه عــــدة
  .مغربية وعربية

 شارهللا في عدد من الندوات والمختمرات المغربية والدولية. 
 كاديمية

ٔ
  .عضو في عدد من العمعيات العلمية اال

 


