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نظرات عىل الحياة االقتصادية لألندلس عرصي الطوائف واملرابط
من خالل نوازل ابن الحاج التجيبي

     

 

  هشام البقايل
    وزارة الرتبية الوطنية والتكوين المهين 

    والتعليم العايل والبحث العلمي
    المملكة المغربية

     

>  ُملَّخْص  <<

االقتصادي اليومي يف األندلس عصري الطوائف والمرابطني من خالل نوازل ابن احلاج التجييب القرطيب. فمما ال مراء  تروم هذه الدراسة إلبراز الواقع
المغربية فيه أن علم الفقه يشكل أحد أبرز مكونات احلياة العلمية يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، وذلك ما يتضح من خالل كتب الرتاجم األندلسية و

ا ابلنسبة للمؤرخ، ألنها تزخر بمعطيات تهم اجلوانب االجتماعية ا غنيً ء مصنفات كثرية يف الفقه الماليك. ومعلوم أن كتب الفقه منجمً اليت تزخر أبسما
 التاريخواالقتصادية والدينية والسياسية والثقافية للمجتمع الذي عايشه المفيت، فهذا اجلنس المصدري أضىح اليوم من أهم مصادر المؤرخ لكتابة 

يف العصر الوسيط. ذلك أن كتب النوازل ترتبط ارتباًطا وثيًقا ابلواقع االجتماعي واالقتصادي والديين والثقايف والسيايس  اإلسالمي، خاصةً 
زل اللمجتمعات اإلسالمية، وابعتبارها أيًضا تعاجل قضااي واقعية تعكس مواقف الفقهاء من مشاكل عصرهم. تم االعتماد يف هذه الدراسة عىل نو

فقد عرجت هذه النوازل عىل جملة من المسائل السياسية واالقتصادية واالجتماعية لألندلس. وصورت لنا مشاغل الناس ابن احلاج التجييب، 
يف فرتة االنتقال من حكم الطوائف إىل  وهمومهم وعاداتهم يف عصر ابن احلاج، وتربز ما كان يعتمل داخل المجتمع األندليس من مخاض، خاصةً 

وذلك ما تبينه نوازل ابن احلاج عصري الطوائف والمرابطني، دينية وثقافية، - مرابطني، ناهيك عما اعرتاه من توترات وتعقيدات، وظواهر سوسيوال
 رغم أن قراءة هذا النوع من المصادر ليس أمًرا هينًا، خاصًة أن مسائلها ال تكشف عن قيمتها بمجرد النظرة الرسيعة، فهي لم توضع أصالً 

  يستعملها المؤرخ.ل
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لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 
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َمةُ    ُمَقدِّ
المرابطني مـع الُمعاَهـدين مـن أهـل الذمـة اتسمت عالقات 

ا أخرى، ويظهر التغـّري ا، وابلتوتّر أحيانً يف األندلس ابلتسامح أحيانً 
ــد هــدم إحــ ــائس يف عهــد يف العالقــات بــني الطــرفني عن دى الكن

كانت هذه األحـداث والتحـوالت معروفـة عنـد   يوسف بن تاشفي 
 رشطــني: ثلــة مــن البــاحثني، فــإن فهمنــا الــدقيق لهــا يتوقــف عــىل 

: يجــب ربطهــا ابلتطــورات العامــة السياســية واالقتصــادية أوالً 
  واالجتماعية اليت عرفها العالم اإلسالمي

حظيــــت كتــــب النــــوازل أبهميــــة كبــــرية ومزتايــــدة يف حقــــل 
الدراســـات التاريخيـــة، وذلـــك لســـد بعـــض الثغـــرات الـــيت أحدثتـــه 

ط، غريها من المظان التاريخية لدراسة التـاريخ األندليسـ الوسـي
وتحــاول الدراســة التعــرف عــىل المجتمــع األندليســ خــالل عصــري 
ــن احلــاج  ــة الب الطوائــف والمــرابطني مــن خــالل النصــوص النازلي
التجييب. عرجت هذه النوازل عـىل جملـة مـن المسـائل السياسـية 
واالقتصادية واالجتماعيـة لألنـدلس. وتصـور لنـا مشـاغل النـاس 

تــربز مــا كــان يعتمــل وهمــومهم وعــاداتهم يف عصــر ابــن احلــاج، و
داخــل المجتمــع األندليســ مــن مخــاض، خاصــًة يف فــرتة االنتقــال 
ـــك عمـــا اعـــرتاه مـــن   ـــف إىل المـــرابطني، ناهي مـــن حكـــم الطوائ

دينيـة وثقافيـة. وسـنحاول -توترات وتعقيدات، وظواهر سوسيو
يف هذه الدراسة تبيان أهـم مالمـح احليـاة االقتصـادية لألنـدلس 

من خالل نوازل ابن احلـاج. فـإىل أي عصري الطوائف والمرابطني 
ــوازل ونــوازل ابــن احلــاج بصــفة خاصــة يف   حــد تســاعدنا كتــب الن
تبيان مالمح مـن الواقـع االقتصـادي األندليسـ عصـري الطوائـف 

  والمرابطني؟

 أوالً: أهمية كتب النوازل يف البحث التاريخي
ال يخفــى عــىل البــاحثني أهميــة كتــب النــوازل الفقهيــة؛ أو مــا 

، مـن الناحيـة )١(الفتـاوىأو  المسـائلأو  األجوبـةضا بــ: يسمى أي
؛ فهـي كتـب ناطقـة بمرونـة الفقـه اإلسـالمي وبراءتـه )٢(التاريخية

ممــــا قــــد يلصــــقه بــــه الــــبعض مــــن عــــدم القــــدرة عــــىل مواكبــــة 
مســتجدات احليــاة وتطــورات العصــر، فقــد اهــتم فقهــاء المغــرب 

 تصـانيف واألندلس أكرث من غـريهم بتـدوين النـوازل الفقهيـة يف 
ـــة )٣(مفـــردة تحمـــل اســـم النـــوازل . وممـــا ال مشـــاحة فيـــه أن قل

الوثــائق والمصــادر تَُعــدّ مــن أوىل المشــاكل الــيت تواجــه الباحــث 
لدراســـة التـــاريخ اإلســـالمي، خاصـــة يف العصـــر الوســـيط، لـــذلك 
اتجهت أنظار الباحثني إىل مصادر جديدة لسد بعـض الثغـرات يف 

  .)٤(المادة التاريخية المتوفرة
جـــاء اهتمـــام المـــؤرخني بكتـــب النـــوازل واألجوبـــة يف ســـياق 

الــيت تســتدعي اســتعمال  )٥(اهتمــامهم بتجديــد الكتابــة التاريخيــة

أجنـــاس مصـــدرية مختلفـــة، ال ســـيما وأنهـــا غنيـــة ابلمعطيـــات 
ـــــة  ـــــة –النظري ـــــة)٦(الفقهي ورغـــــم اخـــــتالف  .)٧(، وأبخـــــرى تاريخي

ع من المصادر المؤرخني لمدة ال يستهان بها حول قيمة هذا النو
يف الكتابــة التاريخيــة، فقــد أضــىح مــن الشــائع اســتغاللها خاصــًة 
ابلنســبة للحقـــب التاريخيــة الـــيت تشـــح فيهــا المـــادة المصـــدرية، 

  .)٨(خاصة أنها "األكرث قراًب من الوقائع اليومية المكشوفة"
أشاد الكثري مـن البـاحثني بكتـب النـوازل، وبيَّنـوا أهميتهـا يف 

ابلمجتمــــــــع وحيــــــــاة النــــــــاس اليوميــــــــة الدراســــــــات اخلاصــــــــة 
، ودعوا إىل ضرورة اْلَغْور يف مسائل كتب النوازل، )٩(واالقتصادية

ـابِحَة يف  َونَْفض الغبار عن القضااي اليت أهملتها كتب التـاريخ السَّ
بحـــور السياســـة واحلـــروب وأهملتهـــا كتـــب المناقـــب والـــرتاجم 

والعلميــة والطبقـات الــيت أبحــرت بـدورها يف اجلوانــب السياســية 
. ويرجــع الفضــل للمدرســة االسترشــاقية يف التنبيــه )١٠(والثقافيــة

ـــة اســـتغاللها وتوظيفهـــا ضـــمن  إىل قيمتهـــا المصـــدرية وإمكاني
البحث التـارييخ، وذلـك مـع مطلـع القـرن العرشـين. فقـد صـدرت 

ـــاريس ضـــمن نرشـــة " ـــريببب ـــيف المغ " ترجمـــة فرنســـية األرش
 يد إميل عمار سـنة لمختارات من فتاوى المعيار للونرشييس عىل 

. ومن جملة المسترشقني الذين تنبهـوا ألهميتهـا )١١(م١٩٠٩و  ١٩٠٨
ـــدلس  يف الكشـــف عـــن األوضـــاع االجتماعيـــة واالقتصـــادية لألن

، )١٢(Salvador villa،  وLopes ortisالمسترشـقان اإلسـبانيان: 
  وغريهم.

ـرى  ــ ـ جوزيـــــف شــــاخت، أبن "فهـــــم ـي المسترشـــــق الفرنيســـ
ل رهينـــا بمـــدى فهـــم ودراســـة هـــذه المجتمـــع اإلســـالمي ســـيظ

، بــل ذهــب الــبعض إىل )١٣(النــوازل واالســتفادة مــن مادتهــا اخلــام"
اعتبارها مصادر أساسية للمؤرخ، إذ ال يمكن اعتبار مـا نكتبـه مـن  
تاريخ عمًال كامًال وقريبًا من أعمـال المـايض إال إذا تـم اسـتغالل 

 تشــكل "أهميــة عظمــى لــيس فقــط يف ، كونهــا  )١٤(كتــب النــوازل
ا يف غـزارة مجال الفقه اإلسالمي يف األندلس فحسب، إنما أيضً 

المعلومات اليت تقدمها لنا حـول احليـاة االقتصـادية واالجتماعيـة 
 .)١٥(فيه، هذه المعلومات تكاد تخلو منهـا تقريبًـا كتـب المـؤرخني"

وغريهم من الباحثني الذين انفتحوا عىل دراسة هذا الصـنف مـن 
  .)١٦(المصادر

ون المغاربة فقد تنبهوا ألهميتهـا يف وقـت متـأخر أما المؤرخ
نســبيا، فقــد اســتفاد منهــا عــىل ســبيل المثــال ال احلصــر: محمــد 

شـهدت الدراسـات  ١٩٧٠...، ومنـذ سـنة )١٨(، ومحمد المنوين)١٧(حيج
، مـع عبـد )١٩(التاريخية المغربية طفرة نوعية وكمية لكتب النوازل

، )٢٢(، العــريب مــزين)٢١(، محمــد حــيج، أحمــد التوفيــق)٢٠(اللــه العــروي
...؛ لتشـهد العقـود )٢٤(، عبد العزيز التمسماين خلوق)٢٣(محمد مزين
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التاليـــة انفجـــارا يف الدراســـات التاريخيـــة الـــيت نهلـــت مـــن كتـــب 
  .)٢٥(النوازل أو جعلتها محوًرا لدراساتها التاريخية

  ثانيًا: أهمية الكتاب من الناحية التاريخية
ن المصـادر المفقـودة، إىل أن م )٢٦(اعترب كتاب نوازل ابن احلاج

. هــذا؛ )٢٧(اكتشـفه الـدكتور إبـراهيم القــادري بوتشـيش وعـرف بـه
وتعد نوازله من أبرز النوازل الِفْقِهيَّة اخلاصة ابْلَمْغرِب واألَْنـَدلس، 
السيما وأن صاحبها كان شاهًدا عـىل العصـر؛ وأحـد أبـرز وجوهـه، 

وازِل، بصــًريا ابْألَْحكَــام وكــان مــن جلــة الُفَقَهــاء وكبــار الُعلََمــاء ابلنــ
ــول   ــة يف حل ــه قيمــة حقيقي ــت لنوازل ومتقــدًما يف معرفتهــا، وكان
ــالده  ــول لمشــاكل أهــل ب ــري مــن مشــكالت عصــره، إذ هــي حل كث
ابألنـــدلس والمغـــرب، نظـــًرا "خلضـــوع المنطقتـــني معـــا لســـلطة 

  .)٢٨(واحدة هي سلطة المرابطني"
ن اْحلَيـَــاة واحلقيقـــة أن لنـــوازل ابـــن اْحلـَــاج جوانـــب متعـــددة عـــ

االْجتَِماِعيــة واالْقتَِصــاِدية يف غايــة األهميــة؛ فهــو يتضــمن الكثــري 
من النّصوص والَوثَائِق اليت قلما تـرد يف الَمَصـاِدر التَّارِيخيـة والـيت  
تمس كل جوانب الُمْجتََمع يف اْلَغْرب اِإلْسالمي، بل وتختلف عـن 

تطرقت لهـذه "المعلومات الواردة يف جميع المصادر األخرى اليت  
. فهـــي ال تـــوّفر لنـــا مـــادّة فقهيـّــة تتمثـّــل يف )٢٩(احلقبـــة التاريخيـــة"

ــف فقــط،  ــة تعــود إىل عصــر المؤل ــاوى لهــا صــلة أبســئلة معين فت
وإنّما تقدم لنا فائدة عظيمة يستفاد منها يف مختلـف الّدراسـات 
الفقهيـّــة المعاصـــرة، نظـــًرا لمـــا تتضـــّمنه مـــن مبـــادئ يف صـــياغة 

وضــوابط مراعــاة المــآالت والمقاصــد، وقواعــد الفتــوى وتزنيلهــا، 
ـل  يف الفقــه واألصــول، وأســس معتمــدة يف االســتنباط والتّزنـي
والتّخــريج الفقهــي، الــيت يعــزّ وجودهــا يف مصــادرها المتخّصصــة. 
ـــة؛   ـــة االجتماعيّ ـــه مـــن اإلشـــارات التّاريخي ـــا تحفـــل ب ـــك عم ناهي

س كعـــادات األفـــراح واألقـــراح، وأســـاليب الـــزواج وتقاليـــد اللبـــا
والطعـــــــام، وطبيعـــــــة العالقـــــــات االجتماعيـّــــــة واالقتصـــــــادّية 
والّسياســيّة الّســائدة خــالل تلــك احلقبــة التّاريخيّــة؛ مّمــا يجعــل 
فائــدتها غــري مقصــورة عــىل المشــتغلني ابلفقــه وعلومــه فحســب، 
بـــل تتعـــّداهم إىل غـــريهم مـــن المتخّصصـــني يف ســـائر العلـــوم 

ــــة واالق ــــة اإلنســــانيّة، والّدراســــات االجتماعيّ تصــــادّية والتّاريخيّ
ـ عصــــري  والسياســــية والثقافيــــة والدينيــــة للمجتمــــع األندليســـ

  .)٣٠(الطوائف والمرابطني

 ثالثًا: الحياة االقتصادية
تقدم نوازل ابن احلاج معلومات مهمة عن اجلانب االقتصـادي 
عصــري الطوائــف والمــرابطني، فهــي تمنحنــا صــورة واضــحة عــن 

والفالحية من زراعـة وبسـتنة طبيعة األنشطة الصناعية احلرفية 
  ورعي...؛ ناهيك عن واقع وطرق استغالل المياه والغاابت...

 النشاط الصناعي والحريف:- ٣/١
تخــــزتن نــــوازل ابــــن اْحلَــــاج معلومــــات متنوعــــة يف ميــــدان 

ـــة  ،)٣١(الصـــناعة ـــد مـــن الصـــناعات كاحلياك ـــد أشـــار إىل العدي فق
حاجــــة  فتحــــدثنا نازلــــة عــــن  للتعــــدين،والنســــيج. أمــــا ابلنســــبة 

، األَْنَدلُســيني إىل المعــادن، وتؤكــد "ضــرورتهم إىل التحــرف فيهــا"
وتشري نازلة أخـرى إىل األطـوار الـيت كانـت تمـر بهـا هـذه الصـناعة 
حيث كان الُفَقَهاء يف ُقْرُطبَة "يفتون يف هـذا احلديـد الـذي يسـاق 
من المعادن ويباع بسـوق احلـدادين ثـم يشـرتى مـن التجـار لعمـل 

ــه". ــام عــن ازدهــار   اآلالت من ــن احلــاج تمــيط اللث ــوازل اب كمــا أن ن
صــناعات أخــرى وتحــدد أماكنهــا، مــن بينهــا صــناعة العصــري، مــن 

، )٣٣(، ويف نازلـة أخـرى يسـميه "عصـري العنـب")٣٢(قبيل عصري الكرم
  والزيوت بقرطبة، واألنسجة احلريرية يف جيان.

 النشاط التجاري ونظام السوق: - ٣/٢
ــــدان التجــــارةويف  رض لمســــائل متعــــددة تخــــص تعــــ  )٣٤(مي

، )٣٦(واالســـــتدانة، واالســـــتئجار، )٣٥(والبيـــــوعالعقـــــارات المثمـــــرة 
وتــرد يف ، والتســعري عــىل أهــل األســواق. )٣٧(ومســائل القــروض

نوازلـــه كثـــري مـــن الصـــور المعـــربة عـــن مختلـــف مظـــاهر النشـــاط 
التجــاري يف األنــدلس عــىل عهــد الطوائــف والمــرابطني، فســوق 

رف حركــــة دؤوبــــة بــــني التجــــار الصــــرافني يف قرطبــــة كــــان يعــــ
، أحـد أرىق )٣٨(والمتعاملني، ابإلضافة لسـوق الشـقاقني بإشـبيلية

كمـا احتـوت نوازلـه عـىل كثـري مـن أصـول  .)٣٩(األسوق يف إشبيلية
المعــامالت يف اْلبَْيــع والرشــاء والمعــامالت الماليــة، ومــا يعــرتي 

 )٤١(، ناهيك عن أهـم األسـواق)٤٠(المعامالت التجارية من مشاكل
؛ ناهيك )٤٢(السلع اليت تباع بها، من قبيل: أنواع الزيوت والرقيقو

حدث للعمالت من تقلبات، مثل تعرضه النقـراض عملـة ابـن عما 
. كمـا تخربنـا )٤٤(ومنافسـة سـكة ابـن عبـاد لهـا )٤٣(جهور يف قرطبـة

نوازلـــه أبســـماء النقـــود والمكاييـــل المتداولـــة عصـــري الطوائـــف 
، )٤٧(، والـدرهم اليوسـفي)٤٦(الدرهم ،)٤٥(والمرابطني، ومنها: الدينار

، ويحـــدد معـــدنها، حيـــث يصـــفها )٤٨(والمثقـــال والـــثمن العبـــادي
ومــــن المعلومــــات المهمــــة يف هــــذا  .)٤٩(بـــــ"الذهب المرابطيــــة"

الصــدد، مــا ذكــره بخصــوص أوزان مدينــة قرطبــة الــيت كــان لهــا 
  .)٥٠(أوزانها اخلاصة بها

 أشكال امللكيات العقارية:- ٣/٣
للبحــث التــارييخ اإلفــادة منهــا يف رصــد ومــن نوازلــه يمكــن 

ــني المــزارع ورب األرض، وهــو مــا  شــكل مــن أشــكال العالقــة ب
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الذي يقتيض أن يستأجر المالـك زارًعـا يـتقن  )٥١(يعرف بـالمغارسة
ـ  ــان قــد تصــل إىل عرشـ غراســة األشــجار لمــدة يتفــق عليهــا اجلانب

ـ العقـــد يســـلم صـــاحب األرض المســـاحة )٥٢(ســـنوات . وبمقتىضــ
وما يستلزمها من سقي وزريعة، بينمـا يقـدم المـزارع المغروسة 

ـــه فيتعهـــد األشـــجار ابلغراســـة والســـقي، عـــىل أن يتقاســـم  عمل
، إضــــافة إىل إشــــاراتها المتعــــددة عــــن )٥٣(الطرفــــان المحصــــول

أوضـــــحت النـــــوازِل . )٥٤(مختلـــــف أنـــــواع كـــــراء األرايض الزراعيـــــة
تنقســم   والفتــاوى أن األرايض الزَِّراِعيــة مــن ناحيــة الملكيــة كانــت

والملكيـة ، (الفرديـة) )٥٥(الملكيـة اخلاصـةإىل عدة أقسام منها: 
. واألحبـاس وأرايض اجلماعــات واإلقطـاع، العامـة (اجلماعيـة)

لتوريـث وأن نوازل الملك كثرية، منها ما يتعلق ابْلبَْيع والرشـاء وا
  والكراء والهبة والرشاكة.

  مشاكل امللكيات العقارية:- ٣/٤
ن إشـارات عمـا اعـرتى هـذه الملكيـات هذا؛ مع ما تتضمنه م

، من قبيل عدم إتمام عقـود البيـع بسـبب )٥٦(من مشاكل ونزاعات
. )٥٨(، أو بخصــــوص مشــــاكل اإلرث)٥٧(عيــــب مــــا ظهــــر للمشــــرتي

وتفصــح نــوازل أخــرى عــن بعــض الزناعــات الــيت كانــت تشــجر بــني 
المزارعني بسبب مشـكل المـاء. مـن ذلـك عـىل سـبيل المثـال مـا  

مزارعني كانوا يسكنون موضًعا عاليًـا وآخـرين توضحه نازلة حول 
يقيمون أسفلهم، فغرس األوائل خضًرا وبقوًال وسقوها، لكنهم 
قطعــوا بــذلك الميــاه عــن القــاطنني أســفلهم، ممــا تمخــض عنــه 
نـزاع بــني اجلـانبني أفــىت فيـه ابــن احلـاج بضــرورة احـرتام كــل طــرف 

سـيطر  كما أن شخصا أخر لـه نفـوذ  حلصصه المعلومة من المياه.
عىل ميـاه سـاقية وحـرم غـريه منـه، فقـد سـألو القـايض عـن "أهـل 
قريــة لهــم ســاقية يســقون المــاء عليهــا ســقي أرضــهم وثمــارهم 

  .)٥٩(وجناتهم، ولكل واحد منهم حصة يف الماء المذكور معلومة"
كمـا تبـني نــوازل أخـرى صـورة مــن صـور الزناعـات والمشــاكل 

ــتج ىل يف مشــكل تجــاوز الــيت كانــت تســود الباديــة األندلســية، وت
بعــــض المــــزارعني حــــدود أراضــــيهم إىل أرايض غــــريهم والقيــــام 

زارع أقواًمـــا يف قريـــة لـــه فتجـــاوز "بحرثهـــا. ففـــي نازلـــة أن رجـــال 
ــة أخــرى   ــيت زرعــوا فيهــا إىل أرض قري ــة ال المزارعــون حــدود القري
تجاورهــــا وحرثوهــــا، فشــــكا رب القريــــة المتجــــاوز إليهــــا أولئــــك 

نــا أســباب اخلصــومات عــىل الميــاه والــيت المــزارعني". كمــا عــرض ل
مردهـــــا يف الغالـــــب إىل خـــــرق األفـــــراد واجلماعـــــات للقـــــوانني 
واألعراف، وقدم لنا معلومات قيمة عن مظاهر النشاط الفاليح 
يف األنــدلس وكيــف كانــت بعــض المنــاطق الريفيــة تســعى إىل  
تحقيـــق االكتفـــاء الـــذايت. ونصوصـــه تكشـــف بمـــا ال يـــدع مجـــاال 

ملكيــــات غــــري رشعيــــة يف بــــوادي المغــــرب  للشــــك عــــن وجــــود 

واألنــدلس خــالل احلقبــة المرابطيــة؛ وذلــك مــن خــالل نازلــة حــول 
شخص دفعه قوم عن أرضه وشجره وهو نص غين عـن كـل بيـان 
إذ كمـــا أن غيـــاب بعـــض األشـــخاص عـــن أراضـــيهم لســـبب مـــن 
األسباب قد يؤدي حسـبما تبينـه النصـوص البـن احلـاج إىل هضـم 

ياق وردت نازلــة حــول رجــل تــرك ابنــني حقــوقهم ويف هــذا الســ
وترك لهما قرية يعمرونها فغـاب أحـدهما غيبـة متصـلة ثـم قـدم 
فوجد األخ قد تويف وترك ابنا له يعتمـر القريـة فقـال لـه العـم: اي 
ابــن أيخ هــذه القريــة حصــيت فيهــا، فقــال لــه الصــيب: اي عــم لــيس 

  .)٦٠(فيها يشء
ــات االســتحواذ عــن نشــوب  ــديهي أن تســفر عملي نزاعــات وب

شملت سكان القرية أحيانًا لتطال األقرابء أنفسهم، بـل امتـدت 
لتشمل األخـوة داخـل العائلـة الواحـدة. ففـي هـذا المـنىح ورد يف 
ــا ملــك ويف  ــة كــان لــه فيه ــويف عــن قري ــه أن رجــال ت إحــدى نوازل
غريها فاسـتغل بنـه الملكـني جميًعـا مـدة ثالثـني عامـا بعـد وفـاة 

طلب حظا فيها كان ألبيهـا يف القريـة أبيه، ثم قامت عليه أخته ت
الــيت تــويف فيهــا، كمــا أنهــا تحــدث عنــد حــدوث كــوارث طبيعيــة أو 

ـق أييت عـــىل األشـــجار أوضـــحت النـــوازِل أيًضـــا أن األرايض . )٦١(حرـي
ــة انقســمت إىل قســمني: أراض ســقوية ــروى  )٦٢(الزَِّراِعي وأراض ت

ــة أنهــا تنقســم  ــا نازل ــذكر لن إىل بمــاء المطــر، أمــا عــن جودتهــا فت
وبخصـــوص حجـــم  .)٦٣(أراض كريمـــة، ورديئـــة وأخـــرى متوســـطة

واألمـراء  )٦٤(الملكيات فتفيدنا نوازله عن كرثة أمـالك السـالطني
وأفــراد المخــزن وتبــني مــدى اســتحواذ الســالطني واألمــراء عــىل 

وعملـــت أحيانـًــا عـــىل توســـيعها عـــن طريـــق  )٦٥(ملكيـــات واســـعة
  .)٦٦(المعاوضة والَمَصاِدرة

ــن ا ــوازل اب ــبعض يمتلــك ضــياعا تكشــف ن حلــاج كيــف كــان ال
؛ ففــي هــذا الصــدد امتلكــت امــرأة بباديــة بــين )٦٧(وقــرى أبكملهــا

، يف حــني )٦٨(ســليم مــن ضــوايح إشــبيلية ملكيــة خاصــة شاســعة
ــــه  ــــوق ثمن ــــارا يف ــــرى عق ــــذهب  ٣٠٠امتلكــــت أخ ــــن ال ــــال م مثق

. بينما ترك أحدهم لبنيه قرية يعمرونها، وحبس رجـل  )٦٩(العبادي
، يف حني امتلك الـبعض اآلخـر ألراض )٧٠(ا البنتهثالث قرى أبكمله

، بل إن محجـورا امتلـك "أزيـد مـن ألـف )٧١(يف أكرث من ابدية واحدة
، وتصـف إحـدى المســائل )٧٢(مثقـال مـا بـني عـني وعـروض وعقـار"

شخصا أبنه من "أهـل الـرثوة واجلـاه والمـال لـه وكـالء يتصـرفون 
ألرايض وابيق . مع العلـم أن ظـاهرة معاوضـة ا)٧٣(يف كراء رابعه"

، إضــافة لظــاهرة إعفــاء )٧٤(أنــواع العقــار كانــت شــائعة يف عصــره
  بعض المالكني من الضرائب.

ــه عــن  وعــن طــرق امــتالك هــذه األرايض، فتــتم حســب نوازل
طريق الوراثة، فقد تويف رجل "عـن قريـة كـان لـه فيهـا ملـك ويف 
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غريها، فاستغل ابنه الملكني جميعها"، أو عن طريق الهبة، حيـث 
ــــهاشــــ ــــم وهبهــــا البن ـــق )٧٥(رتى أحــــدهم ضــــيعة ث ، أو عــــن طرـي

. )٧٦(التحبــيس، فقــد حــبس أحــدهم داره عــىل ابنيــه محمــد وزينــب
ــل يف رشاء األرايض ، ذلــك أن )٧٧(هــذا؛ إضــافة لطــرق أخــرى تتمث

. ومـن طـرق  )٧٨(نوازله تزخر ابلعديد من عقـود رشاء وبيـع األرايض
شـخاص ؛ ذلـك أن عـدة أ)٧٩(تملك األرض، رشاؤها بشـكل جمـاعي

، ثـم )٨٠(يشرتكون يف جمع حصـة مـن المـال لرشـاء أرض مشـرتكة
، أو يتم اقتنائها ابلتقسيط، )٨١(يتم تقسيمها فيما بينهم بعد ذلك

. إضـافة لمـا ورد أعـاله، فإننـا نلحـظ )٨٢(هي ومختلف أنـواع العقـار
وجود طرق أخرى المتالك األرايض، وذلك بطرق غري رشعية، مـن 

غتصــــــاب واالســــــتحواذ ابلقــــــوة واال )٨٣(قبيــــــل البيــــــع ابلغــــــنب
؛ دليلنــا يف هــذا أن قائــد منطقــة اســتحوذ عــىل أرض )٨٤(والتحاـيـل

رجل، واستغل مقدم قرية نفوذه للحفاظ عـىل أرض حصـل عليهـا 
بطريقة عري رشعية، كما أن شخصـا آخـر سـيطر عـىل أمـالك قـوم 

  )٨٥(وحازها لنفسه.
ـــني بعـــض  ـــة وطيـــدة ب ـــه وجـــود عالق ويستشـــف مـــن نوازل

ــذي مــنحهم اجلــاه وحظــوا أصــحاب النفــ وذ والنظــام الُمَرابِطــي ال
برعايته، منها ما ورد يف إحدى نوازله أبن رجال عـاوض فـدانا بكـرم 
كان بحوزة مقدم القرية، وكان للرجل أخت لها نصيب يف الفدان، 
ــم   ــة بحقهــا، فل ــب مقــدم القري ــذلك أرادت أن تطال فلمــا علمــت ب

خفـى عـىل الباحـث أهميـة كما ال ي( )تجرأ عليه حىت زال من خطته. 
النـــوازل يف إبـــراز جوانـــب أخـــرى تتمثـــل يف كشـــفها عـــن عالقـــة 
ــق بمشــاكل  ــوازل تتعل ــد مــن الن ــك أن العدي ــاه، ذل اإلنســان ابلمي

  .)٨٧(، ومنها ما يتعلق ابلمياه)٨٦(المنازعات العقارية
جانب آخر تربزه النوازل، ويتعلق األمر ابلمنتوج الغذايئ، ففي  

ــااي المســائل إشــارا ــواع  )٨٨(ت هامــة حــول اخلضــر والفواكــهثن وأن
التمــور، ناهيــك عــن ذكرهــا لمنــاطق وقــرى إنتاجهــا، ابإلضــافة إىل 

ــا يف التــدقيق؛ نجــد  )٨٩(المــدن واألســواق ــاع فيهــا. وإمعان ــيت تب ال
إشارات تحدد مقادير االستهالك اخلاصـة بكـل رشيحـة اجتماعيـة، 

ـ األمــر الــذي يمــنح الباحــث مــن فهــم طبيعــة االقتصــاد األن دليسـ
عصر ابن احلاج. سجلت نوازل ابن احلاج تفاصيل هامـة عـن بعـض 
المزروعــــات، وخاصــــة زراعــــة الكــــروم، حيــــث غطــــت مســــاحات 
شاســـعة لدرجـــة أن الـــبعض كـــان يعـــاين مـــن صـــعوبة الوصـــول 

  لضيعته بسبب إحاطة كروم الناس بها.
  
  
  
  

َةٌ  ِ   َخا

من خالل تتبعنا لمختلف المسائل اليت ناقشها ابـن احلـاج يف  
كتابه، يمكننا القـول أبنهـا تزخـر بمـادة غنيـة جـًدا تسـعف الباحـث 
يف العصر الوسيط بتكوين صورة واضحة عن المجتمع األندليسـ 
عصري الطوائف والمرابطني، ذلك أن كتـب النـوازل تقـدم َعَرضـا 
معلومــــات عــــن احليــــاة االقتصــــادية يقــــل نظريهــــا يف مختلــــف 

ـــن ســـد بعـــض ثغـــ ـــا م ـــة، تمكنن رات احلوليـــات المصـــادر التقليدي
التقليديـــة وتصـــحيح بعـــض الهفـــوات الـــيت وقعـــت فيهـــا تلـــك 
المظان. وعىل اإلجمال؛ فإن نوازل ابن احلاج التجييب، تفتح آفاًقـا 
جديدة للبحث التارييخ عصري الطوائف والمرابطني مـن الناحيـة 

  االقتصادية واالجتماعية والسياسية والذهنية...
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املسائل، و واألجوبة واألحكام الفتاوى و  يطلق عليها النوازل )١(
وكلها مصطلحات تعكس مفاهيم متقاربة، إبراهيم القادري 

النوازل الفقهية وكتب املناقب والعقود العدلية بوتشيش: "
مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات العامة بالغرب اإلسالمي 

، ربيع ٢٢، عدد التاريخ العر، مجلة م)" ١٣ـ  ١٢ـ/ ه ٦ـ  ٥(ق 
وقائع أندلسية يف نوازل "م، محمد بن رشيفة:  ٢٠٠٣

، أبريل ـ مايو ٢٦٤، عدد دعوة الحق، مجلة "القايض عياض
: "٩٤، ص ١٩٨٧ جهود فقهاء املالكية ، مبارك جزاء الحر

الرشيعة ، مجلة املغاربة يف تدوين النوازل الفقهية"
السنة الحادية  -، العدد الرابع والستون سات اإلسالميةوالدرا

نظرات يف النوازل ، محمد حجي: ٢٠٠٦مارس  -والعرشون 
، منشورات الجمعية املغربية للبحث للتأليف الفقهية

، نسيم ٣٠، ص ١٩٩٩والرتجمة والنرش، الدار البيضاء 
التاريخ وفقه النوازل بالغرب اإلسالمي: من حسبالوي: "

، ٢٠١٢، ١٢، مجلة الحكمة، عدد البداية إىل عرص الونرشييس"
تطور املذهب املال ، محمد بن حسن رشحبييل: ٢٢٥ص 

منشورات يف الغرب اإلسالمي حتى نهاية العرص املرابطي، 
وزارة الوقاف والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة، 

  .٣٣٥ص  ،٢٠٠٠املحمدية، 
ة املجاميع الفقهية واملؤلفات يز العرص املرابطي  )٢( بك

النازلية التي ألفت خالله، لدرجة أن املرحوم محمد بنرشيفة 
"، انظر: االنفجار الفقهي يف عهد املرابطيتحدث عن: "

التاريخ وأدب " ضمن كتاب: أوائل اإلفتاء واملفت باملغرب
ة للفقيد محمد زنيرب، ، دراسات تاريخية مهداالنوازل

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة 
، وأنها ٤٠، ص ١٩٩٥، املحمدية، ٤٦ندوات ومناظرات، رقم 

"، ضمن نوازل غرناطية البن عاصم: ""، نفسهبلغت حد الرتاكم"
الرتاث الحضاري املشرتك ب إسبانيا واملغرب،  كتاب:

ية اململكة ، ٢١٥، ص ١٩٩٣املغربية، الرباط،  مطبوعات أكاد
ابن الحاج التجيبي القرطبي ومسائل مصطفى بنسباع: "

األندلس قرون ، ضمن ندوة بيوعه يف معيار الونرشييس"
، العلوم الرشعية، القسم الخامس: من التقلبات والعطاءات

م، ١٩٩٦هـ/١٤١٧مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض، ط: 
"تراكم إنتاجي يف ميدان معريف هو  ، إذ حصل٢٨٥، ص: ٥ج

ما عرف بكتب الفتاوى أو األحكام أو النوازل أو املسائل يف 
كل من املغرب واألندلس"، وتفردت األندلس "خالل العرص 
املرابطي بإنتاج العديد من الكتب يف هذا الفرع من الفقه 

الرتاث اإلسالمي"، نفس املرجع والصفحة. يوسف نكادي: 
إسهامات   األندليس ب التنوع والتكاملالفقهي املال

يف تسليط الضوء  كتب األحكام وكتب الفتاوى وكتب العقود
رها،  مقال عىل عىل االستغالليات الخاصة وعىل نظم استث

  الرابط التايل:
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/4
0525/#ixzz5iKZFAcde    

 

 
ء  )٣( يتضح لنا حجم الرتاث الفقهي املال الذي خلفه عل

جم املغربية من خالل تصفح كتب الرتا اإلسالميالغرب 
  األندلسية، وحول تلك املصنفات انظر:

María Arcas Campoy, "Algunas consideraciones sobre los 
tratados de jurisprudencia mālikí de al-Andalus" ; 
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección Árabe-
Islam. Vol. 37 (1988) ; pp : 13- 21. 

ل كتب النوازل الفقهية يف محمد مزين:  )٤( "حصيلة استع
البحث يف تاريخ  ضمن ندوةالكتابة التاريخية املغربية"، 

منشورات كلية اآلداب والعلوم املغرب حصيلة وتقويم، 
، جامعة ١٤اإلنسانية الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

الدار البيضاء،  -، مطبعة النجاح الجديدة١٩٨٩محمد الخامس 
وذج: نفسه،  ٧٧ص  : "التاريخ املغر ومشكل املصادر 

النوازل الفقهية"، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 ٢جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، عدد خاص بفاس، 

م، دراسات يف تاريخ املغرب، مطبعة ١٩٨٥-هـ١٤٠٦سنة 
ابن ورد األندليس: ، ١٠٥الدار البيضاء، ص  -النجاح الجديدة

، دراسة وتخريج الدكتور محمد أجوبة ابن ورد األندليس
، إبراهيم القادري بوتشيش: ٤١، ص ٢٠٠٨الرشيف، الرباط 

ظاهرة الزواج يف األندلس إبان الحقبة املرابطية من خالل "
ل ندوة:نصوص ووثائق جديدة" ندلس حضارة األ  ، ضمن أع

، كلية يف الزمان واملكان،  منشورات جامعة الحسن الثا
   .١٥٧، ص ١٩٩٣اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية، 

دي: " )٥( النوازل ب طرافة القضايا ومشاكل النسخ عمر بن ح
، تونس ٤٤ع دراسات أندلسية، "، مجلة وصعوبات التحقيق

لتاريخ  املصادر العربية، املنو محمد: ٣٩، ص ٢٠١٠
املغرب من الفتح اإلسالمي إىل نهاية العرص الحديث، 

نوازل الكرسيفي عمر أفا: ، ٨، الجزء األول، ص م١٩٨٣ - ه١٤٠٤
، التاريخ وأدب النوازل ، ضمن كتاب:مصدرًا للكتابة التاريخية

، ٢٠٥، صم١٩٩٥الجمعية املغربية للبحث التاريخي، الرباط، 
دة سعيد،  ة يف البادية املغربية "الفالحون والفالحبنح

واألندلسية يف العرص الوسيط من خالل كتب األمثال 
، السنة السادسة، العدد الثا كان التاريخية"، الشعبية

  .١١٦م، ص: ٢٠١٣-ه١٤٣٥والعرشون/ ديسمرب (كانون األول) 
نوازل بالد املغرب واألندلس خالل الهاليل محمد يارس:  )٦(

فقه ببليكرونولوجي، ضمن: ، تقديم وترتيب العرص الوسيط
مجلة دعوة ، النوازل يف املذهب املال قضايا وأعالم

دى الثانية ٣٩٦، ع الحق   .١٤١، م، ص٢٠١٠هـ/ يونيو١٤٣١، ج
النوازل الفقهية يف انظر: إبراهيم القادري بوتشيش: "  )٧(

األطروحات الجامعية: التوجهات، اإلضافات املعرفية 
، أبريل ١٧-١٦ع عصور الجديدة، لة مجواإلشكاالت املنهجية"، 

  .٤٥، ص ٢٠١٥ -  ٢٠١٤
ة عمر: " )٨( جوانب من تاريخ أهل الذمة يف األندلس بنم

األندلس قرون من التقلبات ضمن ندوة "، اإلسالمية
، القسم األول التاريخ وفلسفته، مكتبة امللك والعطاءات

  .٢٠٥ص ، ١م، ج١٩٩٦عبد العزيز العامة، الرياض، 
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عية، مثال نوازل : "غرابسعيد  )٩( كتب الفتاوي وقيمتها االجت

، عبد العزيز ١٩٧٨، ١٦، عحوليات الجامعة التونسية"، الربزيل
، البحث العلمي"، مجلة قيمة فقه النوازل التاريخيةخلوف: "

الريف املغر يف كتب ، محمد حسن: "١٩٧٩، ٣٠ -٢٩ع
، محمد ١٩٨٥)، ١٣٢ -١٣١، عدد (الكراسات التونسية"، النوازل
النوازل الفقهية واملجتمع: أبحاث يف تاريخ الغرب  فتحة:

، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء اإلسالمي
التاريخ وفقه النوازل بالغرب حسبالوي نسيم، ، ١٩، ص ١٩٩٩

  ، ٢٢٨، م س، ص. اإلسالمي
Thami AZEMMOURI, les Nawazil d’Ibn Sahl, Section 
relative à l’Ihtisab, 1 partie : Introduction texte arabe et 
bibliographie, HESPERIS TAMUDA, UNIVERSITE 
MOHAMMED V, FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES 
HUMAINES, VOL XIV_ Fascicule unique, EDITIONS 
TECHNIQUES NORD AFRICAINES 1973, p : 7  

ن مصنفات النوازل الفقهية نُِظَر م تجدر اإلشارة له هنا أ   )١٠(
إليها يف امليدان التاريخي بأنها كتب فقهية خالصة، ال 
، بلهواري  كنها أن تكون يف مستوى تطلعات املؤرخ

"النص النوازيل للغرب اإلسالمي أداة لتجديد البحث فاطمة: 
، مجلة علمية يف تاريخ الحضارة اإلسالمية"، مجلة عصور

البحث التاريخي مصادر وتراجم،  محكمة يصدرها مخرب
، ص: ٢٠١١، جوان/ ديسمرب ١٧الجزائر، ع -جامعة وهران

مدخل يف كتابه:   Jean Sauvagetواعتربها املسترشق  ،٨٣
، من "التآليف ١٩٤٣، الصادر العام لتاريخ املرشق اإلسالمي

لها  التي ال طائلة تُرتجى منها، بل حذر املؤرخ من استع
عية"، أحمد اليوسفي يف دراستهم لأل  وضاع االجت

"أهمية الفتاوى الفقهية يف كشف وقائع التجربة شعيب: 
وذجا" ، ضمن ندوة األندلسية (نوازل ابن الحاج) القرطبي 

، القسم األول التاريخ األندلس قرون من التقلبات والعطاءات
م، ١٩٩٦وفلسفته، مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض، 

"كتب الفتاوى وقيمتها ، سعد غراب: ٣٨٥، ص: ١ج
عية . ونظرًا لحاجة الباحث ٦٧-٦٦... م. س، ص: االجت

عي  القتحام جوانب من التاريخ االقتصادي واالجت
والثقايف، فرض عليهم االنحياز نحو هذا الصنف الفقهي 
نظرا لعدم وجود وثائق أخرى، تسهم يف نفض الغبار عن 

عي والثقايف  جوانب من التاريخ االقتصادي واالجت
"كتب نوازل وفتاوى الغرب  والديني...، انظر بوداود عبيد:

اإلسالمي الوسيط مصدرا للدراسات التاريخية والترشيعات 
التاريخ والقانون، التقاطعات "، ضمن ندوة القانونية

مات املشرتكة ل مهداة لألستاذ املعرفية واالهت ، أع
عيل، أيام  ، الجزء ٢٠٠٩نونرب  ٥-٤-٣الدكتور محمود إس

، جامعة موالي ٢٠٠٩، ٢٢األول، سلسلة الندوات رقم 
عيل مكناس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية  –إس

عية، ص  ، إبراهيم ٣١العلوم القانونية واالقتصادية واالجت
، املغرب واأل القادري بوتشيش:  ندلس يف عرص املرابط

منشورات الجمعية املغربية األولياء،  - الذهيات - املجتمع
   .٥، ص ٢٠٠٤، ٢للدراسات األندلسية، ط 

 

 
)11(  Ahmad alwancharisi, la pierre de touche des fétwas: 

choix de consultations juridiques des faqihs du 
Maghreb, traduites et analysées par Émile Amar T, I,  
in archives marocaines, V, XII , publication de la 
mission scientifique du maroc, Ernest Leroux, paris, 
1908. 

ناسبة ١٢( له  ) انظر: تنويه الدكتور محمود عيل م بأع
ه لكتاب الدكتور محمد عبد الوهاب خالف:  وثائق يف تقد

، ٤-٣، ص ١٩٨٠القاهرة أحكام القضاء الجنا يف األندلس، 
، ١٦٨، م. س، ص لنوازل الفقهيةنظرات يف امحمد حجي: 

"أهمية الفتاوى الفقهية يف شعيب أحمد اليوسفي، 
كشف وقائع التجربة األندلسية (نوازل ابن الحاج) القرطبي 

ابن ورد األندليس:  ،٣٨٥ -٣٨٤ -٣٨٣م. س، ص  وذجا"،
  من مقدمة التحقيق. ٤١، م. س، ص أجوبة ابن ورد

مصدرًا للدراسات التاريخية  "كتب النوازلزنا أنور محمود:  )١٣(
التاريخ ، ضمن ندوة والقانونية يف املغرب واألندلس"

، ص: والقانون   .٥١٨، م. س، الجزء الثا
ةعمر  )١٤( النوازل واملجتمع: مساهمة يف دراسة تاريخ : بنم

، ١٥و ١٤البادية باملغرب الوسيط، القرنان الثامن والتاسع/
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط: أطروحات  منشورات
ل كتب "حصيلة استمحمد مزين:  ،٢٠١٢، ٧٦ورسائل  ع

م. س، ص النوازل الفقهية يف الكتابة التاريخية املغربية"، 
وذج: نفسه، ٧٣ : "التاريخ املغر ومشكل املصادر 

أجوبة ابن ورد األندليس: ، ١٠٥م. س، ص النوازل الفقهية"، 
، دراسة وتخريج الدكتور محمد الرشيف، ابن ورد األندليس

  ،٤٣، ص ٢٠٠٨الرباط 
 Maria J. Viguera: En torno a las fuentes juridicas de la al 
Andalus»; Actes de colloque: La civilisaion d’al Andalus 
dans le temps et dans l’Espace, Mohammadia, 1993, pp 71- 
78.  

)15(   R. ARIÉ: España musulmana (siglos VIII - XV): Historia 
de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, III, 
Barcelona 1989, p.100. 

 -١٦٨، م. س، ص نظرات يف النوازل الفقهيةمحمد حجي:   )١٦(
، م. س، ص أجوبة ابن ورد األندليسابن ورد األندليس:  ،١٦٩
نوازل من مقدمة التحقيق، الهاليل محمد يارس:  ٤٣ -٤٢

  .١٤٣م. س، ص بالد املغرب واألندلس خالل العرص الوسيط، 
املرحوم محمد حجي من أوائل املؤرخ الذين  يعترب )١٧(

اعتمدوا عىل كتب النوازل يف الدراسات التاريخية، وذلك 
ودورها الديني والعلمي  الزاوية الدالئيةيف كتابه: 
  .١٦٣، ص١٩٦٤، الرباط والسيايس

)١٨(   : ، محمد املنو كلية اآلداب ورقات عن حضارة املريني
  صفحة. ٥٨٨م، ٢٠٠٠ة، بالرباط، الطبعة الثالث

سواء تعلق األمر باستغاللها يف رسائلهم الجامعية أو  )١٩(
دراستها وتحقيقها تحقيا علميا، بحيث يصعب عىل الباحث 
ية واملقاالت التي اتخذت من كتب  حرص الدراسات األكاد

  النوازل مصدرا أساسيا يف أبحاثها.
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توظيف كتب تاريخ املغرب بالفرنسية، حيث أكد عىل أهمية  )٢٠(

  النوازل يف الكتابة التاريخية إلعادة بناء تاريخ املغرب. 
(اينولتان  ١٩املجتمع املغر يف القرن أحمد التوفيق:  )٢١(

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )، ١٩١٢- ١٨٥٠
، مطبعة النجاح ٦٣بالرباط، سلسلة: رسائل وأطروحات رقم 

 ٦٧١م، ٢٠١١سنة -الثالثة الدار البيضاء، الطبعة: -الجديدة 
  صفحة.

، ١٨و  ١٧اإلسهام يف تاريخ املغرب ب القرن تافياللت،  )٢٢(
  بالفرنسية، وقد صدرت بالعنوان التايل: ،١٩٧٧سنة 

Mezzine, Larbi: Le Tafilalt: contribution à l'histoire du 
Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Université Mohamed V, 
1987,  Rabat, (387 p.). 

فاس وباديتها: مساهمة يف تاريخ املغرب  مزين: محمد )٢٣(
كلية اآلداب والعلوم  ، منشوراتم١٦٣٧ - م ١٥٤٩السعدي, 

، ١٢، سلسلة رسائل وأطروحات رقم ١٩٨٦اإلنسانية الرباط 
صفحة)، ك اتخذ الدكتور محمد مزين من كتاب  ٦٣٩جزآن ( 

ه من النوازل بجبال الجواهر املختارة م وقفت علي
رة،  هـ/ ١٠٥٥أل فارس عبد العزيز بن الحسن الزيا ( غ
م)، موضوعا ألطروحته الجامعية التي ناقشها ١٦٤٥

زمن املرابط ، بعنوان "١٩٨٨بجامعة باريس سنة 
عي املغر من  واألرشاف: محاولة يف التاريخ االجت

 "، وأصلها بالفرنسية: خالل كتب النوازل
  Mohamed Mezzine, le temps des marabouts et des 

chorfas Essai d'histoire sociale - marocaine à travers les 
écrits de jurisprudence religieuse, paris, 1988.  ونرشت ضمن

 منشورات كلية اآلداب فاس سايس بعنوان: 
Fuqaha à l’épreuve de l’Histoire: Sainteté pouvoir et 
société au Maroc début des temps modernes, Fés, 2003, 
677p. 
هذا؛ وقد ناقشت الباحثة األمريكية جاكل هندريكسن أطروحة 

وري األمريكية حول موضوع:    جامعية بجامعة إ
Jacelyn Hendrickson, The Islamic Obligation to Emigrate; 
AL-Wansharisi’s Asans al Matajir Reconsidered, 
Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate 
School of Emort University, 2009. 

قيمة أدب النوازل الفقهية عبد العزيز التمس خلوق: "  )٢٤(
دسمرب  ٤السبت العلم، ، جريدة من املنظور التاريخي"

جامعة  من 1978 ، وقد نال دكتوراه السلك الثالث سنة١٩٩٣
  بفرنسا حول تحقيقه جزء من نوازل الربزيل. بوردو

ة، محمد نذكر عىل سبيل املثال ال  )٢٥( ل: عمر بنم  الحرص أع
فتحة، إبراهيم القادري بوتشيش، محمد الرشيف، أحمد 

  اليوسفي شعيب، محمد الربكة...
أبو محمد عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التجيبي   )٢٦(

دراسة وتحقيق  نوازل ابن الحاج التجيبي،القرطبي: 
الدكتور أحمد شعيب اليوسفي، الجمعية املغربية 

  ، ثالثة أجزاء.٢٠١٨راسات األندلسية تظوان، للد
 

 
حول مخطوط ابن الحاج إبراهيم القادري بوتشيش: " )٢٧(

، ١٩٨٩، ٢٧، عدد دار النيابة"، مجلة وأهمية مادته التاريخية
  .٢٨-٢٣ص 

  .٢٦نفسه، ص   )٢٨(
جوانب من املجتمع محمد بنعبود ومصطفى بنسباع: " )٢٩(

بط من خالل نزاول األندليس خالل عرصي الطوائف واملرا
، تطوان، ٦"، مجلة كلية اآلداب بتطوان، العدد ابن الحاج

  .٤٦، ص ١٩٩٣منشورات كلية اآلداب، 
عىل الباحث حرص الدراسات واملقاالت التي اتخذت  يصعب  )٣٠(

من نوازل ابن الحاج موضوعا لها، ونكتفي بعرض بعضها 
أهمية عىل سبيل االستئناس: أحمد اليوسفي شعيب: 

فتاوى الفقهية يف كشف وقائع التجربة األندلسية: ال
وذجا ، م، س، محمد بنعبود ومصطفى نوازل ابن الحاج 

جوانب من املجتمع األندليس خالل عرصي بنسباع: "
كلية  "، مجلةالطوائف واملرابط من خالل نزاول ابن الحاج

، تطوان، منشورات كلية اآلداب، ٦بتطوان، العدد اآلداب 
تقييم ، محمد بن عبود ومصطفى بنسباع: "٦٠-٤٥، ص. ١٩٩٣

عي لألندلس خالل عرصي الطوائف  مصادر التاريخ االجت
اذج منها  اآلداب كلية"، مجلة واملرابط مع تحليل 

بتطوان، العدد الثامن، تطوان، منشورات كلية اآلداب 
ابن الحاج ، مصطفى بنسباع: "٧٧-٦٥، ص. ١٩٩٧بتطوان، 

ومسائل بيوعه يف معيار التجيبي القرطبي 
جوانب مالية يف قرطبة نفسه: "الونرشييس"، م. س، 

القرن الحادي عرش للميالد من خالل نوازل ابن الحاج"، يف 
ك استفاد من املخطوط من مجلة اإلسالم األملانية، 

الوجهة التاريخية إبراهيم بوتشيش يف كتابه: 
االته ، ومقاملرابطون: املجتمع والذهنيات واألولياء

ااملختلفة ويف أطروحته،  املشاكل : ماريا خيسوس فيغ
،  نوازل ابن الحاجاملرتبطة باملياه يف األَنَْدلُس من خالل 

ندوة األندلس.. م. س، محمد األم بلغيث يف أطروحته: 
 ، الصادرة عن الحياة الفكرية باألندلس يف عرص املرابط

  جزائر.دار البصائر الجديدة للنرش والتوزيع، ال
...، م. أهمية الفتاوى الِفْقِهيَّةاليُوُسفي شعيب:  أحمد  )٣١(

  .٣٩٤س، ص 
  .٥٨٥، ص ٦٥٠نازلة   )٣٢(
  .٤٢١، ص ٣٧٩نازلة   )٣٣(
  .٢٥٩، ص ٢٣٤نازلة   )٣٤(
  .١٢٦، ص ١٠٧من قبيل الشفعة واالستحقاق...، انظر نازلة   )٣٥(
  .٦١٣، ص ٧٠٦من قبيل استئجار الحيل، انظر النازلة   )٣٦(
  .٢٧٣، ص ٢٤٩نازلة   )٣٧(
  .٣٧٦، ص ٣٣٨نازلة   )٣٨(
البناء والعمران الحرضي بإشبيلية أحمد:  الطاهري )٣٩(

العبادية: إعادة تركيب املدينة من خالل املصادر العربية، 
وت    .٦٢ص  ،٢٠٠٦دار الكتب العربية، ب

  .٢٥٩، ص ٢٣٤نازلة   )٤٠(
  .١٤٤ص  ،١٢٦من قبيل سوق الدواب واألبقار، نازلة   )٤١(
  .٢٦٠-٢٥٩، ص ٢٣٤نازلة   )٤٢(
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  .٦٥، ص ٤٩نازلة   )٤٣(
  نفس النازلة والصفحة.  )٤٤(
  ، نازلة ١٣٥، ص ١١٤، نازلة ١٣٠، ص ١١٠نازلة   )٤٥(
  .١٤٨أ)، ص ١٣٤نازلة (  )٤٦(
  .٤٠٦، ص ٣٥٩نازلة   )٤٧(
  .٣٦٦، ص ٣٣٤، نازلة ٢٨٦، ص ٢٦٥نازلة   )٤٨(
، نازلة ١٤٨، ص ١٣٢، نازلة ١٢٢، ص ١٠٤، نازلة ١٢٠، ص ١٠٢نازلة   )٤٩(

  .١٧٣، ص١٦٠
  .٥٧٠، ص ٦٢٤نازلة   )٥٠(
مع العلم أنها شابتها مجموعة من املشاكل، خاصة في   )٥١(

يتعلق باملغارسة الفاسدة، انظر عىل سبيل املثال النازلة 
  .٣٤٦، ص ٣١٦

كن تقليص املدة، حيث ال تتعدى السنة الواحدة، انظر   )٥٢( و
  .٣٧، ص ١٨النازلة 

  .٣٤، ص ١٤نازلة   )٥٣(
  .٣٣٨، ص ٣٠٥نازلة   )٥٤(
ة، ن إىل بعضها فقط، نازلة   )٥٥( ، ٦٩٧األمثلة بهذا الصدد كث

  ...٦٩٨، نازلة ٦٩٥، نازلة ٦٠٨ص 
ة جًدا، انظر مثالً نازلة   )٥٦(   .٢٧١، ص ٢٤٥األمثلة عىل ذلك كث
  .١٤٤-١٤٣-١٤٢انظر عىل سبيل املثال النوازل   )٥٧(
  .٢٣٣، ص ٢٠٤لة ناز   )٥٨(
  .٢٥٦، ص ٢٣١نازلة   )٥٩(
  .٢٢٠ص   )٦٠(
  .٣٨، ص ٢١نازلة   )٦١(
تجلب إليها للري، باستخدام آالت لرفع املياه كانت املياه   )٦٢(

مثل النواع (السواقي)، والدواليب والدوايل، والسانيات 
  و العيون أو اآلبار.أ أو عن طريق مياه األنهار 

  .٢٦٧، ص ٢٤٣نازلة   )٦٣(
  .٢٨٤، ص ٢٦٥نازلة   )٦٤(
حيث امتلك فرد من أرسة ابن عباد الحاكمة مدرشا بأكمله،   )٦٥(

  .١٩٥-١٩٤، ص ١٧٨نازلة 
  .١٩٤، ص ١٧٨نازلة   )٦٦(
  .٦٥٣، ص ٧٤٦نازلة   )٦٧(
  .٢٨٤، ص ٢٦٥نازلة   )٦٨(
  .٢٨٦، ص ٢٦٥نازلة   )٦٩(
  .١٦٧، ص ١٥٤نازلة   )٧٠(
  .٦٠٧، ص ٦٩٦نازلة ، ٣٩٠، ص ٣٤١، نازلة ١٦٦، ص ١٥٤نازلة   )٧١(
  .٩٢، ص ٧٣نازلة   )٧٢(
  .١٦٤، ص ١٥٣نازلة   )٧٣(
  .٩٧، ص ٧٨، نازلة ٦٦، ص ٥٠نازلة   )٧٤(
، نازلة ٦١، نازلة ٧٥ك أن رجالً وهبب البنه دارًا بقرطبة، ص  )٧٥(

  .٦٤٩، ص ٧٤٢
، ٧٧، ص ٥١، وانظر حاالت مشابهة، نازلة ٥٩٦، ص ٦٧٤نازلة   )٧٦(

، نازلة ٥٩١، ص ٦٦٣، نازلة ٦٨، ص ٥٣، نازلة ٥٢، ص ٧٧نازلة 
  ...٥٩٢، ص ٦٦٤

  .٢٧١، ص ٢٤٥نازلة   )٧٧(
  .١٤٤، ص ١٢٧نازلة   )٧٨(

 

 
  .٣١٦، ص ٢٩٠نازلة   )٧٩(
  .٢٦٩، ص ٢٤٤نازلة   )٨٠(
  .١٢٤، ص ١٠٧انظر نازلة   )٨١(
  .٢١٨، ص ١٩٠، نازلة ١٢٤، ص ١٠٧نازلة   )٨٢(
  .١٢٥، ص ١٠٧، نازلة ٤٧، ص ٣١نازلة   )٨٣(
  .١٩٤، ص ١٧٨، نازلة ١٨٢ -١٨١، ص ١٧٠لة ناز   )٨٤(
  .١٦٠، ص ١٤٩نازلة   )٨٥(
  .٤٧، ص ٣١نازلة   )٨٦(
  .٦٧٩ -٦٧٨، ص ٧٧٨نازلة   )٨٧(
، نازلة ٣٩، ص ٢٢من قبيل الكرم، نازلة   )٨٨( ، والزيتون والت

  .٢٨٥، ص ٢٦٥
  .٢٢٥، ص ٢٠٠من قبيل سوق الزيات بإشبيلية، نازلة   )٨٩(


