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 ادلهخص :
يتناكؿ هذا البحػث جكانػب مػف حيػاة اليهػكد فػي بػالد المغػرب األقصػى  ػالؿ العصػر 
المريني. ذلػؾ العصػر الػذم  ػهد  ػركج  عػداد كبيػرة مػف يهػكد  كركبػا  لػى م تمػؼ 
،  نحاء العػالـ. كانػت بػالد المغػرب األقصػى هػي  قػرب المقاصػد التػي قصػدها اليهػكد

كعػػاش اليهػػكد فػػي كنػػؼ المجتمػػي اإلسػػالمي حيػػاة كريمػػة بعػػد مػػا تعر ػػكا لػػ  مػػف 
ا طهاد في  كركبا، ال سيما في  ب  الجزيرة األيبيريػة. كيهػدؼ البحػث  لػى  ظهػار 

اؿ االقتصػػادم فػػي دكلػػة بنػػي مػػدم م ػػاركة اليهػػكد فػػي العمػػؿ السياسػػي، كفػػي المجػػ
مجتمػػي التػػي بهػػا اليهػػكد فػػي هػػدؼ كػػذلؾ  لػػى  بػػراز مػػدم الحريػػة التػػي تممػػريف. ي

المغربػػي ذنػػذاؾ عمػػى الصػػعيديف االجتمػػاعي كالػػديني، كذلػػؾ مقارنػػة بمػػا عػػانك  مػػف 
 ا طهاد في  كركبا. 
 اال طهاد -المغرب األقصى  -الجكديكا -اليهكد -بنى مريف انكهًاخ ادلفتاحيح :
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Abstract 

This research deals with aspects of the life of Jews in the 

countries of the Far Maghreb during the Marine era. That 

era, which witnessed the exodus of large numbers of 

European Jews to various parts of the world. The Far 

Maghreb was the closest destination the Jews had ever 

meant, Jews lived in the Muslim community with a decent life 

after being persecuted in Europe, especially in the Iberian 

Peninsula. The research aims to show the extent of Jewish 

participation in politics and in the economic sphere in the 

state of Ben Marin. It also aims to highlight the social and 

religious freedom enjoyed by Jews in Moroccan society at the 

time. This compared to what they have suffered from 

persecution in Europe. 
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 تقذيى
يتناكؿ هذا البحث جكانػب مػف حيػاة اليهػكد فػي بػالد المغػرب األقصػى  ػالؿ 
عصر بني مريف، كذلؾ منذ بداية الدكلػة المرينيػة فػي بػالد المغػرب منتصػؼ القػرف 
السػػابي الهجرم/اللالػػث ع ػػر المػػيالدم، كحتػػى نهايتهػػا فػػي منتصػػؼ القػػرف التاسػػي 

عبػػر تمهيػػد ك مسػػة مباحػػث ال ػػامس ع ػػر المػػيالدم. كجػػاءت الدراسػػة  ،الهجػػرم
 -ك اتمة، هي عمى النحك التالي:

 : المصادر األصمية لدراسة حياة اليهكد بالمغربادلثحث األول
 : اليهكد في المجتمي المغربي في العصر المرينيادلثحث انثاَي
 : حياة اليهكد السياسية كاالقتصادية في العصر المرينيادلثحث انثانث
 كد االجتماعية بالمغرب في العصر المريني: حياة اليهادلثحث انراتع

 : الحياة الدينية لميهكد في المغرب في العصر المرينيادلثحث اخلايس
كبعد عر نا لجكانب مف حياة اليهكد في المغرب األقصػى  ػالؿ عصػر بنػي 
مريف عبر المباحث سالفة الذكر تأتي ال اتمة، التي ترصد  هـ النتػاج  التػي تكصػؿ 

لتي منهػا الحريػة الكبيػرة التػي تمتػي بهػا اليهػكد فػي مجتمػي المغػرب  ليها البحث، كا
األقصى في كقت كانكا يعانكف في  اال ػطهاد فػي  مػاكف   ػرم، كقػد  ػممت الحريػة 

قامة احتفاالتهـ الدينيػة فػي  مػاف كامػؿ.  ،التي نعمكا بها ممارسة  عاجرهـ الدينية كا 
مػكؾ بنػي مػريف، كقػد بػرز ذلػؾ كف الن عف ذلؾ حظي اليهكد بلقة كبيرة مف جانػب م

   مف  الؿ تكليهـ العديد مف المناصب السياسية الكبيرة في الدكلة المرينية.
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 متهيذ
 ػهد المغػػرب اإلسػالمي بػػزكغ نجػـ عػػدة دكؿ كبيػرة تمتعػػت باسػتقالؿ تػػاـ عػػف 
ال الفة اإلسالمية في الم رؽ اإلسالمي، كقد كانت دكلة بنى مريف  حدل  هػـ تمػؾ 

لعبت دكرنا مهمنا في تاريخ المنطقة في الفتػرة مػف منتصػؼ القػرف السػابي الدكؿ؛  ذ 
الهجرم/اللالث ع ر الميالدم، كحتى منتصؼ القرف التاسي الهجرم/ال امس ع ر 

 الميالدم.
كارتبط قياـ دكلة بنى مريف بعكامؿ عػدة سياسػية كاقتصػادية كدينيػة، بػؿ امتػد 

، فقػػد بػػد ت سػػمطة المكحػػديف السياسػػيعمػػى الصػػعيد األمػػر  لػػى العامػػؿ القبمػػي.  مػػا 
، فتكالػػت (ُ)ـُُِِ/ػهػػَٗٔكقب ػػتهـ القكيػػة تترا ػػى كتتػػدهكر منػػذ هزيمػػة العقػػاب 

االنكسػػارات عمػػى الصػػعيديف الػػدا مي كال ػػارجي،  اصػػة مػػي  همػػالهـ تقكيػػة الجػػيش 
 .(ِ)ـ( مما عجؿ بسقكط دكلة المكحديفُُِّ/ػهَُٔبعد مكت الناصر المكحدم)
ي ػػي المكحػػدكف منػػذ قيػػاـ دكلػػتهـ التػػي ارتبطػػت ارتباطنػػا  كف ػػالن عػػف ذلػػؾ لػػـ

ػا لابتنػا ُُِٖ-ُُُِ/ػهػِِٓ -ُٓٓكليقنا ب  صية المهػدل بػف تػكمرت) ـ( نظامن
فقػد سػادت ركح  األكلػىلمحكـ، كقد  دل ذلؾ لم كمتيف كبيرتيف في بنية الدكلة.  مػا 
ترتبػػة عمػػى كهػػى م اللانيػػةالتنػػافس بػػيف األمػػراء المكحػػديف لمكصػػكؿ لمسػػمطة، ك مػػا 

األكلػػى فقػػد  دل الصػػراع فػػي مركػػز الدكلػػة  لػػى تفكػػؾ  طرافهػػا، فسػػعى كالة األقػػاليـ 
ى، بنػى زيػاف المكاليف لممكحديف لالستقالؿ بكاليػاتهـ، كالحفصػييف فػي المغػرب األدنػ

كهـ الػذيف  ،مريف في فاس ي نصر في غرناطة، ك  يرنا بنينبفي المغرب األكسط، ك 
 .(ّ)لقا ية التي قك ت دكلتهـكجهكا لممكحديف ال ربة ا

، كانػت م ػاكؿ المجاعػات كالجػدب فػي األرا ػي عمى الصػعيد االقتصػادمك ما 
الصحراكية التي سكنها بنػك مػريف منػذ  كاسػط القػرف السػادس الهجرم/اللػاني ع ػر 
الميالدم، ال تتناسب كمقدار ما فر   المكحػدكف مػف  تػاكات ك ػراجب باهظػة عمػى 
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مغربي، مما  دل في نهاية المطاؼ  لى انتقاؿ بنى مريف مف كافة  طياؼ المجتمي ال
مراكػػزهـ الصػػحراكية  لػػى المنػػاطؽ السػػاحمية، بػػؿ ك رجػػكا عمػػى سػػمطة المكحػػديف، 
كتجمى ذلؾ في مهاجمتهـ لمقكافؿ التجارية كلمقرل كالمزارع، فعجؿ ذلؾ بسقكط دكلػة 

 .(ْ)المكحديف
نيػة التػي قامػت عميهػا دكلػة ، فبػرغـ الن ػأة الديالجانػب الػدينيك ما مػا ي ػص 

كاألمػر بػالمعركؼ، فقػد نظػر  ،كالنهى عف المنكػر ،المكحديف مف الدعكة  لى التكحيد
المهػػدل بػػف تػػكمرت  لػػى المػػرابطيف عمػػى  نهػػـ مػػارقيف عػػف الػػديف، فقػػاؿ ألتباعػػ : 

الػػذيف تسػػمكا بػػالمرابطيف، فػػادعكهـ  لػػى  ماطػػة  المبػػذليف"اقصػػدكا هػػاالء المػػارقيف 
حيا  ال  ف الغمكض الذم  حاط بالمهدل بف تػكمرت، كتمقبػ  ، (ٓ")ء المعركؼالمنكر كا 

، كتمقػػػب ممككهػػػا  فػػػي بمػػػداف المغػػػرب اإلسػػػالمي بمقػػػب  - كألكؿ مػػػرة -بالمعصػػػـك
ال ميفػػة، كمػػا  نهػػـ كبحسػػب ابػػف غػػازم قػػاتمكا المسػػمميف قتػػاؿ كفػػر، فقتمػػكا الرجػػاؿ 

الػبعض  لقػبهــ النػاس، ك كسبكا النساء كالذرية، كاستباحكا األمكاؿ، حتى  جر مػنه
 .(ٔ)بال كارج

ػا العامؿ القبميكفيما ي ص  ، فال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ  نكػار ،  ذ كػاف مرجحن
فػػي الصػػراع الػػذم قػػاـ بػػيف المػػرينييف كالمكحػػديف، فبنػػك مػػريف د مػػكا تػػاريخ المغػػرب 

ـ، ككانكا حتى ذلؾ الكقت ال يملمكف سكل قبيمة بربريػة تػدكر ُُِٓ/ػهُِٔحكالى 
. اسػتلمر بنػك مػريف العكامػؿ سػالفة الػذكر (ٕ)هػا مػف القباجػؿ فػي كنػؼ المكحػديفكغير 

ككاجهكا المكحديف ككتمة قبمية  ممت كافة المتمرديف عمى حكـ المكحػديف، غيػر  ف 
فػي  سػط، فكػاف لهػذا الحمػؼ القبمػي  لػر كبيػرعمادها الػرجيس هػـ زناتػة المغػرب األك 

 .(ٖ)انتصارات بنى مريف عمى المكحديف فيما بعد
كػػاف لتمػػؾ العكامػػؿ  لرهػػا الكا ػػت فػػي  ػػعؼ كتػػدهكر دكلػػة المكحػػديف، كعمػػى 
الجانب األ ر بزغ نجـ بنى مريف الػذيف سػرعاف مػا ان ػـ  لػيهـ كػؿ الراف ػيف لحكػـ 
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 ، كصػػعد بنػػكالمكحػديف، كلػػـ يمػػض مػف الكقػػت الكليػػر حتػى سػػقطت دكلػػة المكحػديف
لمرينيكف عمػى مسػاحة كبيػرة مريف  لى سدة الحكـ في المغرب األقصى. فقد سيطر ا

مف األرض في  ماؿ  فريقيػا امتػدت مػف كادل ممكيػة  ػرقنا حتػى المحػيط األطمنطػي 
 (ٗ)غربنا، كمف البحر المتكسط  ماالن حتى الحكاؼ ال مالية لمصحراء الكبرل جنكبنا

كعمى مدل ما يزيد عمى قػرنيف مػف الزمػاف  سػهـ المرينيػكف قػدر اسػتطاعتهـ 
را ػي التػي بسػطكا سػيطرتهـ عميهػا، كمػا سػاندكا بقػكة   ػكانهـ في تحقيؽ كحػدة األ 

المسػػمميف فػػي بػػالد األنػػدلس  ػػد الهجمػػات النصػػرانية، كحققػػكا فػػي هػػذا الم ػػمار 
. (َُ)انتصارات ال تقؿ بحاؿ مف األحكاؿ عما حقق   سالفهـ مف المرابطيف كالمكحػديف

نعـ ب   هؿ الذمة،  غير  ف ما يميز عهد دكلة بنى مريف ذلؾ التعايش السممي الذل
؛  كب اصة اليهكد الذيف   ذت  عدادهـ في التزايد ببالد المغرب األقصى يكمنا بعد يـك
كذلػػؾ تزامننػػا مػػي تعر ػػهـ ال ػػطهادات كم ػػايقات  ػػديدة فػػي  كركبػػا بألرهػػا، كمػػف 
جانب   ر بف ؿ تمؾ المعاممة الحسنة التي تمتعكا بها فػي بػالد المغػرب عمػى عهػد 

ما سكؼ نتعرض ل  في هذا البحث عف حياة اليهػكد بػبالد المغػرب بنى مريف. كهذا 
 في عهد بنى مريف.    
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 ادلثحث األول
انيهىد تادلغرب  ادلصادر األصهيح انتي اعتًذ عهيها انثحث نذراسح حياج 

 يف انعصر انىسيط
تعددت مصادر دراسػة حيػاة اليهػكد بػالمجتمي المغربػي فػي عصػكر  الم تمفػة، 

اسػة تعتمػد باألسػاس عمػى مصػدريف مهمػيف غيػر تقميػدييف لدراسػة غير  ف هذ  الدر 
حيػػاة اليهػػكد بػػالمغرب  ػػالؿ العصػػر المرينػػي، كهمػػا النػػكازؿ الفقهيػػة كالمكسػػكعة 

 اليهكدية)الجكديكا(.

 :كتة انُىازل وأهًيتها يف دراسح اجملتًع ادلغرتي يف انعصر انىسيط -1
تتطمػب االعتمػاد عمػى  ف دراسة حياة اليهػكد فػي المغػرب فػي العصػر الكسػيط 

مصادر غير تقميدية لدقػة ك ػي تمػؾ الفجػة فػي  كسػاط المجتمػي المغربػي، كبالبحػث 
فػػي مصػػادر تػػاريخ المغػػرب كجػػد  ف النػػكازؿ الفقهيػػة لػػذلؾ العصػػر ت ػػـ الكليػػر مػػف 
المعمكمػػات عػػف كافػػة جكانػػب حيػػاة اليهػػكد فػػي بػػالد المغػػرب، فكػػاف مػػف الطبيعػػي  ف 

   عمى جانب كبير مف تمؾ النكازؿ.يعتمد الباحث في دراست  هذ
بدايػػػة كقبػػػؿ  ف ن ػػػرع فػػػي الحػػػديث عػػػف كتػػػب النػػػكازؿ ك هميتهػػػا فػػػي دراسػػػة 

هػػي  فالنازًلػػة لغػػة:المجتمعػػات البػػد  ف نتعػػرؼ  كالن عمػػى معنػػى النػػكازؿ، كصػػفاتها. 
 . (ُُ)كازؿً جد الدهر تنزؿ بالناس، كجمعها نال دة مف  دا

ا: اجؿ الجديػػدة التػي تتطمػػب اجتهػػادنا، قػػاؿ فهػي اسػػـ لممسػػ  مػا النازلػػة اصػػطالحن
ابف عبد البر: "باب اجتهاد الر م عمى األصكؿ عنػد عػدـ النصػكص فػي حػيف نػزكؿ 

كعميػػػ  فقػػػد فتحػػػت النػػػكازؿ بػػػاب االجتهػػػاد  مػػػاـ األجمػػػة، غيػػػر  ف هػػػذا . (ُِ)النازلػػػة"
 .(ُّ)االجتهاد كاف في الفركع دكف األصكؿ التي ال اجتهاد فيها

ػػػػا  ػػػػرعينا لمكقػػػػاجي  العمػػػػـ: عٌرفهػػػػا بعػػػػض  هػػػػؿكقػػػػد   نهػػػػا مػػػػا اسػػػػتدعى حكمن
، كلمنازلة  كصػاؼ محػددة تتصػؼ بهػا، منهػا  ف تكػكف كاقعػة، كجديػدة (ُْ)المستجدة



 

  

 

 
 ـ(ُْٓٔ-ُِٖٓهػ/ٖٗٔ-ٔٓٔ)  مريف اليهكد بالمغرب األقصى في عصر بنيجكانب مف حياة 

 

ِِّْ 

ك ديدة. كيتج  الباحلكف  لى تقسيـ النػكازؿ  لػى نػكازؿ فقهيػة ك  ػرل غيػر فقهيػة. 
: منها الفقهيةغير : هي تمؾ المتعمقة باألحكاـ ال رعية العممية، بينما ترتبط الفقهية

 . (ُٓ)بالمساجؿ العقدية كظهكر الفرؽ كالنحؿ كبعض صكر ال رؾ المستحدلة
َـّ   هػى األق ػية الطارجػة كالمنازعػات المسػتجدة التػي  فػالنكازؿ الفقهيػة:كمف ل

  ػحت  حكػاـ ككتػب كقػد تيعرض عمى الق اة كالمفتيف، كما ينت  عنها مف فتػاكل، 
كلير مػػف المعمكمػػات التػػي تقػػدـ لنػػا صػػكرة  ػػب  تمػػؾ النػػكازؿ تملػػؿ سػػجالن حػػافالن بػػال

؛  ذ بػات (ُٔ)متكاممة عف حيػاة مجتمعػات المغػرب كاألنػدلس  ػالؿ العصػر اإلسػالمي
الفق  هك مالذهػـ لمكاكبػة التطػكرات الحياتيػة التػي صػارت تحمػؿ لهػـ كػؿ يػـك نازلػة 

. كمػػف هنػػا تػػأتي  هميػػة فقػػ  النػػكازؿ حيػػث يك ػػؼ عػػف دقػػاجؽ األحػػداث (ُٕ)جديػػدة
 (.ُٖ)مكاقؼ دا ؿ المجتميكال

ك الصػػػة القػػػكؿ فػػػي النػػػكازؿ ك حكامهػػػا  نهػػػا كانػػػت كليػػػدة حاجػػػات كظػػػركؼ 
تطبيقػػ ؛ المجتمػػي، ك نهػػا ربطػػت بػػيف الفقػػ  ك صػػكل ، كعقػػدت الصػػمة بػػيف الحكػػـ ك 

كاقعية قابمة لمتطبيؽ. كذلؾ  برزت النكازؿ  مكلية الػديف  فيصدر عف المفتيف  حكاـ
ما يستجد مف ق ايا بت ريي  ػامؿ كصػالت لسياسػة اإلسالمي كسعت  في استيعاب 

ػػفىاءى  كقدرتػػ  عمػػى القيػػادة ر ػػادهـ، فػػأظهرت لمػػديف صى ، فالصػػكرة التػػي (ُٗ)النػػاس كا 
تعكسػػػها كتػػػب الفتػػػاكل كالنػػػكازؿ عػػػف المجتمػػػي كق ػػػايا  صػػػكرة كا ػػػحة ككاقعيػػػة 

مسػػرحها البيػػكت كاألسػػكاؽ كالطرقػػات كدكر الصػػناعة كالتجػػارة كالمػػزارع  (َِ)كصػػادقة
 . (ُِ)كمراكز العمـ

كؿ ذلؾ  دم الزدهار الفق  النكازلي في بمداف المغرب، كفي األنػدلس، فظهػرت 
العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المصػػػػػػػػنفات النكازليػػػػػػػػة، بدايػػػػػػػػة مػػػػػػػػف نػػػػػػػػكازؿ ابػػػػػػػػف  ػػػػػػػػبطكف 

، كصػػكالن  لػػى نػػكازؿ (ِْ)ـ(ِٔٗ/ػهػػُّْ)ت( ِّ)، كابػػف لبابػػة(ِِ)ـ(ِْٗ/ػهػػُِّ)ت
َـّ (ِٔ)ـ(َُٖٓ/ػهػػُْٗ، كالكن ريسػػي )ت(ِٓ)ـ(ُّْٖ/ػهػػُْٖالبيرزلػػي )ت . كمػػف لػػ
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ِِّٓ 

نهػػا كتػػب م - صػػارت النػػكازؿ الفقهيػػة تملػػؿ، مػػي عػػدة مصػػادر   ػػرل غيػػر تقميديػػة
 ،معيننػػػا ال ين ػػب لدراسػػػة المجتمعػػػات اإلسػػػالمية عامػػػة -المناقػػب كالعقػػػكد العدليػػػة

كمجتمعػػات المغػػرب اإلسػػالمي  اصػػة، كهػػذا لسػػعة انت ػػار تمػػؾ المصػػادر فػػي بمػػداف 
 المغرب اإلسالمي. 

 (Judaica) اجلىديكايىسىعح  -ِ
(، تيعػػػد بملابػػػة سػػػجؿ Jewish Encyclopediaهػػػى مكسػػػكعة يهكديػػػة )

كصػػفي لحيػػاة اليهػػكد كتػػاري هـ كذدابهػػـ كعػػاداتهـ مػػف  قػػدـ العصػػكر حتػػى العصػػر 
الحديث. كتأتى  همية تمؾ المكسكعة مف اهتمامها بتاريخ كافة الجماعات اليهكديػة 

ػا فػػي التػي ت ػتت كعا ػػت فػي كنػؼ مجتمعػػات   ػرم.  كتتملػؿ  هميػػة الجكديكػا  ي ن
رصػػػػد كاتبيهػػػػا  ك جامعيهػػػػا كافػػػػة تفاصػػػػيؿ حيػػػػاة اليهػػػػكد السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية 

 كاالجتماعية كالدينية. 
 ف الجكديكػا تسػعى  لػى  لقػاء ال ػكء عمػى  :كمف هػذا المنطمػؽ يمكننػا القػكؿ

العصػكر؛ دكر اليهكد في تنمية التطكر الفكرم كالتقدـ االجتماعي لمب رية عمى مػر 
كذلػػؾ بحجػػة  نػػ  لػػك تػػرؾ األمػػر دكف تك ػػيت ال يمكػػف تمييػػز م ػػاركة اليهػػكد فػػي 
الن اط اإلنساني، فكاف البد مف كجكد سجؿ لن ػاطات اليهػكد المتعػددة فػي م تمػؼ 

 .(ِٕ)مناحي الحياة
  ػػؼ  لػػى ذلػػؾ، تملػػؿ الجكديكػػا سػػجالن يحفػػظ العػػادات كالتقاليػػد االجتماعيػػة 

الت تت كالترحاؿ التي عا تها الجماعػات اليهكديػة فػي لميهكد،  اصة في ظؿ حياة 
م تمػػؼ  رجػػاء العػػالـ. كمػػا  ف الجكديكػػا تسػػعى  لػػى  بػػراز ككصػػؼ عالقػػات اليهػػكد 
بالبيجة المحيطة بهػـ عمػى صػعيد العقاجػد كال ػعكب، هػذا فػي ظػؿ ال صكصػية التػي 

هػػكد  حػػاطكا  نفسػػهـ بهػػا. كمػػف هنػػا تملػػؿ تمػػؾ المكسػػكعة رصػػدنا دقيقنػػا لحيػػاة الي
َـّ ال يمكػف ألم باحػث فيمػا  كتفاعالتهـ في م تمؼ البقاع التي عا ػكا فيهػا، كمػف لػ
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ِِّٔ 

ي ػػص اليهػػكد  ف يغػػض الطػػرؼ عػػف هػػذا المصػػدر المهػػـ الػػذل يملػػؿ كجهػػة النظػػر 
 كاسهامهـ في التقدـ اإلنساني.   ،اليهكدية في تاريخ اليهكد

مات حكؿ حيػاة كفي مك كع بحلنا هذا  مدتنا تمؾ المكسكعة بكلير مف المعمك 
  ف :اليهكد في بالد المغػرب األقصػي فػي العصػر المرينػي. كيمكننػا القػكؿ باطمجنػاف

كليرنا مف المعمكمات التي حصػمنا عميهػا مػف مكسػكعة الجكديكػا جػاءت متكافقػة مػي 
 :كمػا يمكػف القػكؿ بصػفة عامػة ،كلير مف المعمكمات التي رصػدتها النػكازؿ الفقهيػة

كمات حكؿ حياة اليهػكد فػي مجتمػي المغػرب األقصػى، كمػا  ف الجكديكا حافمة بالمعم
هك الحاؿ في رصدها لحياة اليهكد في مجتمعات   رل، كلكفَّ المفارقة الحقيقية  نػ  
تبػيف مػف  ػالؿ مكسػكعة الجكديكػا الك ػعية الجيػدة التػي اكتسػبها اليهػكد فػي بػالد 

كب اصػة مػف  المغرب األقصي عنها في بمداف   رل في  عقاب طػردهـ مػف  كركبػا،
 بالد األندلس في  عقاب طرد المسمميف منها.
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ِِّٕ 

 ادلثحث انثاَي
 صر ادلريُيانيهىد يف اجملتًع ادلغرتي يف انع 

 و(8665-8558ه/656-869)

البربريػػة كمػػكطنهـ األصػػمي بػػيف تممسػػاف  ينتمػػى المرينيػػكف  لػػى قباجػػؿ زناتػػ 
 (َّ)ف بػف كرتػاجففي المغرب األكسط، كهػـ مػف كلػد مػري (ِٗ)، كقيؿ فكيؾ(ِٖ)كتاهرت

. كقػػػاؿ (ُّ)فهػػػـ عػػػرب فػػػي األصػػػؿ ،ينتهػػػي نسػػػبهـ  لػػػي م ػػػر بػػػف نػػػزار بػػػف معػػػد
 كػـر  ،مي النبػي يمتقػكف فػي م ػر :ـ( في  رؼ نسبهـُِٕٗ/ػهٕٗٔالممزكزم)ت

 (ِّ)ب  نسب ال يحتقر
كنظػػػرنا لقػػػكة قباجػػػؿ زناتػػػ  اسػػػتعاف بهػػػـ المرابطػػػكف كالمكحػػػدكف فػػػي ال ػػػدمات 

األنػػدلس. كلمػػا  ػػعفت  ػػككة المكحػػديف فػػي   اصػػة فػػي الجهػػاد بػػأرض ،الحربيػػة
لػػـ يػػتمكف  ،بػػرز المرينيػػكف كقػػكة كبيػػرة (ّّ)ـ(ُُِِ/ػهػػَٗٔ عقػػاب معركػػة العقػػاب)
 .(ّْ)ف  عت بالد المغرب لسيطرتهـ ،المكحدكف مف مجابهتهـ

ك ما اليهكد فكانكا ي كمكف لبنة مهمة في البناء االجتماعي لبالد المغػرب منػذ 
كيكتنػؼ التػاريخ القػديـ لميهػكد بػالمغرب األصػؿ . (ّٓ)غرب ف كطأت  قدامهـ  رض الم

األسطكرم، حيث ال تكجد معمكمات ماكدة حكؿ تمؾ الفترة مف التاريخ المبكر لميهكد 
، فييرجي الػبعض جػذكر اليهػكد فػي المغػرب لنحػك  لػؼ عػاـ  ك  كلػر، (ّٔ)في المنطقة

ريػػؽ التب ػػير كمػػا ظهػػرت قصػػة يهػػكد البربػػر الػػذيف انت ػػرت بيػػنهـ اليهكديػػة عػػف ط
. كمػػا  ػػاع كػػذلؾ اعتنػػاؽ بعػػض مػػف زناتػػ  (ّٕ)عنػػدما كػػاف التب ػػير باليهكديػػة  ػػاجعنا

. كملػؿ هػذ  األفكػار  نمػا ظهػرت (ّٖ)اليهكدية في الفترة السابقة عمى كصكؿ اإلسػالـ
كتـ تداكلها إلعطاء اليهكد جذكرنا عميقة في المغرب تجعمهـ األكلر  صالة حتى مػف 

  .(ّٗ)المسمميف  نفسهـ
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ِِّٖ 

كقد ظؿ اليهكد يعي كف في المجتمي المغربي حتى العصر اإلسالمي، غيػر  ف 
، ك طمقػػكا عمػػى (َْ) عػػدادهـ كانػػت قميمػػة كفػػي تنػػاقص مسػػتمر لظػػركؼ  اصػػة بهػػـ

( كتعنػػى السػػكاف Toshavim(،  ك تك ػػافيـ)Tochabim نفسػػهـ اسػػـ تك ػػابيـ)
 .(ُْ)ف بالعبريةاألصمييف  ك البمديي

تتزايػد بػبالد المغػرب حتػى غػدت لهػـ جاليػة كبيػرة غير  ف  عداد اليهكد   ػذت 
في المغرب في عدد مف المدف المغربية. كتملؿ ال ػريبة التػي كػانكا يادكنهػا ما ػرنا 
قكينا نحك تزايد  عدادهـ بػبالد المغػرب األقصػى  ذ بمغػت نحػك لاللػيف  لػؼ دينػار فػي 

السػمطات المغربيػة  . كمي تزايد اليهكد في بالد المغرب عمى هذا النحك بد ت(ِْ)العاـ
في تنظيـ  ك اع اليهكد فػي المغػرب، فكانػت عالقاتهػا بهػـ تػدار مػف  ػالؿ مكظػؼ 

(، ك ف هػػذا المكظػػؼ كػػاف ييعػػٌيف مػػف قبػػؿ السػػمطة. كبحسػػب Nagidيسػػمى ناجيػػد)
المكسكعة اليهكدية كيجد هػذا المنصػب  كالن فػي فػاس، كمػا كجػد مكظػؼ ذ ػر يحمػؿ 

ك  يػرنا كجػد لهػـ  ،كرابػي فػي سػال ،فػي صػفرككلالث  ،نفس المقب في مدينة مكناس
. كمػػػا ت ػػػير المكسػػػكعة ذاتهػػػا  لػػػى  ف هػػػذا (ّْ)مملػػؿ فػػػي مدينػػػة مػػػراكش بعػػػد ذلػػػؾ

المنصب صار كرالينا في عاجالت بعينها، مما يدؿ عمى مدم التقارب الذم حدث بيف 
تمػػػؾ العػػػاجالت اليهكديػػػة كالسػػػمطة المتعاقبػػػة التػػػي تكالػػػت عمػػػى الحكػػػـ فػػػي بػػػػالد 

 .  (ْْ)المغرب
كعمػػى هػػذا النحػػك مػػف التنظػػيـ سػػارت حيػػاة اليهػػكد فػػي مػػكطنهـ الجديػػد، ك  ػػذ 
ما ػػر  عػػداد اليهػػكد يتصػػاعد فػػي بػػالد المغػػرب األقصػػى فػػي  عقػػاب طػػردهـ مػػف 
األندلس حيث تعر كا لكلير مف الم ايقات كاال طهادات منذ نهايػة القػرف السػابي 

ا مك ػػي نقػػاش فػػي  غمػػب الهجرم/اللالػػث ع ػػر المػػيالدم،  ذ  صػػبت يهػػكد  كركبػػ
المجػػالس المسػػككنية، بػػؿ كانػػت المجػػالس المحميػػة لمكنػػاجس األكركبيػػة هػػي األكلػػر 



 

  

 

 
 ـ(ُْٓٔ-ُِٖٓهػ/ٖٗٔ-ٔٓٔ)  مريف اليهكد بالمغرب األقصى في عصر بنيجكانب مف حياة 

 

ِِّٗ 

، كفػي نهايػة المطػاؼ كقعػت (ْٓ)اهتمامنا بأمر اليهكد، كمحاربة التهكيد بيف النصارل
 . (ْٔ)لهـ عدة مذابت، ك يجبركا في ذ ر األمر عمى التنصير

كب اصة تمؾ التي كانت تعيش فػي  - ةكف الن عف ذلؾ اتهمت األقمية اليهكدي
بػأف لهػـ عالقػات  ارجيػة مػي  قػرانهـ  ػارج الػبالد بعيػدنا عػف  -  ب  جزيػرة  يبيريػا

 .(ْٕ) عيف الدكلة، كبأنهـ صاركا ي كمكف عقبة في سبيؿ كحدة البالد
كألهميػػة هػػذا األمػػر فقػػد جػػاء فػػي  حػػد التقػػارير التػػي  رسػػمت مػػف ركمػػا حػػكؿ 

كصػؼ لمجمسػات الػلالث التػي عقػدت  - (ْٖ)ـُُِٓ/ػهػُِٔ مجمي الالتيراف الرابػي
كالق ػػايا التػػي نكق ػػت، كمػػا كرد فػػي التقريػػر عبػػارات عػػف اليهػػكد، كراكس األمػػكاؿ 

، كهػػك  كلػػر األن ػػطة االقتصػػادية ارتباطنػػا بػػاليهكد فػػي (ْٗ)اليهكديػػة كالربػػا اليهػػكدم
ليهػػػكدم األنػػػدلس. كاعتػػػراض نصػػػارم األنػػػدلس عمػػػى ذلػػػؾ مػػػرتبط بفكػػػرة االحتكػػػار ا

لممعػػامالت النقديػػة فػػي  كركبػػا فػػي ذلػػؾ العصػػر، كمػػا   ػػاع  الرهبػػاف النصػػارل مػػف 
 .(َٓ) كفهـ مف الربا كالفكاجد، كغيرها مف صكر االقتصاد الجديد

كهذ  العبارات عمى قمتها تعكس لنا كيؼ  غؿ  مر اليهكد  كركبا بأسػرها فػي  
مػف  كركبػا، كذلػؾ  ػالؿ  ذلؾ الكقت. كتحت هذا ال غط كاف  كؿ نفػي كطػرد لميهػكد

القػػرف اللالػػث الهجرم/التاسػػي المػػيالدم، حيػػث انتقػػؿ نحػػك لمانيػػة ذالؼ يهػػكدم مػػف 
. كمػػا هػػاجرت  عػػداد   ػػرل مػػف اليهػػكد  لػػى جهػػات (ُٓ)قرطبػػة لمعػػيش فػػي المغػػرب

 .(ِٓ)م تمفة مف العالـ
كقػػػػد ازداد األمػػػػر سػػػػكءنا بالنسػػػػبة لميهػػػػكد فػػػػي  عقػػػػاب سػػػػقكط قرطبػػػػة سػػػػنة 

ذ سعى حكامها اإلسػباف  لػى دمػ   فػراد الجاليػات اليهكديػة التػي ـ؛  َُُّ/ػهَُٕ
سػػيطر  فرادهػػا عمػػى مجػػاالت التجػػارة كالماليػػة، كالعمػػـ كالفكػػر فػػي المجتمػػي القرطبػػي 
الجديد. كسمؾ الحكاـ الجدد في ذلؾ نهجػيف،  كلهمػا كػاف عمػى الصػعيد االقتصػادم، 

لعقيػػدة، غيػػر  ف دمػػ  كػػاف  مػػر  هػػيف.  مػػا المسػػمؾ ان ػػر فقػػد كػػاف عمػػى صػػعيد اك 
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َِِْ 

اليهػػػػكد دينينػػػػا بتنصػػػػيرهـ كػػػػاف هػػػػك المع ػػػػمة الحقيقيػػػػة التػػػػي كاجهػػػػتهـ كدفعػػػػتهـ 
. كمنذ ذلؾ التاريخ بد ت  عداد اليهكد في  ب  جزيرة  يبيريا في التقمص، (ّٓ)لمهجرة

كغػػدت الغالبيػػة العظمػػى مػػف اليهػػكد الػػذيف طػػردكا منهػػا يعي ػػكف فػػي  ػػماؿ  فريقيػػا 
؛  ذ سػػػمت لهػػػـ بالمغػػػادرة كمػػػا سػػػمت لممسػػػمميف مػػػف (ْٓ)نيػػػة ك مػػػالؾ الدكلػػػة العلما

 .  (ٓٓ)قبمهـ
ك ػػكؿ المغػػرب األقصػػى  اصػػة كبػػالد المغػػرب عامػػة  حػػدل  هػػـ البقػػاع التػػي 

ـ ُُّٗ/ػهػػْٕٗكلجػػأكا  ليهػػا منػػذ  ف صػػدرت قػػرارات طػػردهـ سػػنة  ،ف ػػمها اليهػػكد
رابمس فكصػػمت قكافػػؿ المهػػاجريف  لػػى  جػػزاء م تمفػػة مػػف السػػاحؿ، فاسػػتقركا فػػي طػػ

كالمهديػػة كالقيػػركاف كتممسػػاف كتػػاهرت كسجمماسػػة كفػػاس كمػػراكش كالربػػاط كسػػال، 
كغيرهػػا مػػف المراكػػز الح ػػرية بػػالمغرب اإلسػػالمي، ككػػاف اليهػػكد الػػذيف كصػػمكا  لػػى 

سػكاء مػف جانػب  ،؛ نظػرنا لمػا كجػدك  مػف تسػامت(ٔٓ)المغرب األقصى هـ األكلػر حظنػا
لم ايقات التي تعر كا لهػا ككنهػا حػاالت المجتمي  ك مف جانب السمطة، فال تعدك ا

 . (ٕٓ)استلناجية
مغػػػرب األقصػػػى  ف  صػػػبت بػػػالمغرب فجتػػػاف كترتػػػب عمػػػى هجػػػرة اليهػػػكد  لػػػى ال

، كيهػكد األنػدلس الػذيف عرفػكا التك ػافيـيهػكد المغػرب ، همػا: ف مف اليهػكدمتمايزتا
كهػػػػـ المهجػػػػركف مػػػػف  ،(، كتعنػػػػى المطػػػػركديفMegorachim)المككر ػػػػيـباسػػػػـ 
نسبة  لى ال ارة الحمراء التي  جبركا في  (ٗٓ)بالكىبُّكس، كما عرفكا كذلؾ (ٖٓ) ساألندل

. ككاف ليهكد الكىبُّكس اعتزاز كبيػر بأنفسػهـ (َٔ)األندلس عمى ك عها فكؽ راكسهـ
ا  كبقػػدراتهـ الماليػػة الكبيػػرة، حتػػى  نهػػـ حػػاكلكا االمتنػػاع عػػف دفػػي الجزيػػة اسػػتقباحن

يادكنها، غيػر  ف الدكلػة المرينيػة كانػت تنظػر  لػى  كاستنكارنا لمساكاتهـ بغيرهـ ممف
 .(ُٔ)جميي اليهكد بعيف المساكاة، فمـ تفرؽ في ذلؾ األمر بيف الكىبُّكسي كغير 
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ُِِْ 

ككانػػت نظػػرة الكىبُّكسػػييف ألنفسػػهـ سػػببنا فػػي نػػزاع كبيػػر بػػيف اليهػػكد المحميػػيف 
النػزاع كالمهاجريف، كذلؾ في م تمػؼ المراكػز الح ػرية فػي غػرب المغػرب، كاسػتمر 

؛ ككاف السبب كراء (ِٔ)كظهر ذلؾ ب كؿ كبير في مراكش ،بينهما لنحك ع ر سنكات
نزاعهما هك ا تالؼ المستكل الح ارم بينهما، ك عكر اليهكد المحمييف بتهديد مف 
قبؿ اليهكد الكافديف الذيف  كمكا ن بة اجتماعية مرمكقة تجمي بيف النفكذ السياسػي 

اف هنػاؾ نػزاع مػف نػكع ذ ػر بػيف الطػرفيف، كهػك النػزاع . كمػا كػّٔ))كالقكة االقتصادية
الذم استمر ألمد طكيؿ بيف الطرفيف؛ حيث يتعمؽ ببعض اال تالفػات العقاجديػة فيمػا 

 .(ْٔ)يعرؼ بالذبت الطقسي
كبعيدنا عف ذلؾ النزاع فقد  حسف المغاربة اسػتقباؿ اليهػكد المطػركديف، فعػاش 

كبصكرة سػممية، ككلػرت  ، حسف حاؿ اليهكد جميعهـ في كنؼ المجتمي المغربي في
 عػػدادهـ بمػػركر الكقػػت حتػػى   ػػحكا يملمػػكف األكلريػػة السػػاحقة فػػي بعػػض المػػدف 

كالصػػكيرة كميسػػكر،  مػػا المػػدف األ ػػرل التػػي عا ػػكا فيهػػا مػػي  (ٔٔ)كصػػفرك (ٓٔ)كدبػػدك
. كرغػـ (ٖٔ)(Mellahتعرؼ بالًماٌلح )،  (ٕٔ)فكانت لهـ  حياء  اصة بهـ ،المسمميف

، ككانػت  كبػر الجاليػات (ٗٔ)الت يهكدية كليػرة فػي المجتمػي المغربػيذلؾ اندمجت عاج
 .(َٕ)اليهكدية ببالد المغرب في مدينة فاس

كػػاف  همهػػا ك  ػػهرها مدينػػة  غمػػات  ،كاسػػتقر اليهػػكد فػػي مػػدف مغربيػػة   ػػرل
ف، كػاف األميػر (ُٕ) يالف ، كهى مدينة عمػى مقربػة مػف  غمػات كريكػة  سػفؿ جبػؿ دىرى

ـ( قد  لزمهـ اإلقامة فيها، ُُّْ-َُُٕ/ػهّٖٓ-َُٓعمى بف يكسؼ المرابطي)
 .(ِٕ)فصارت مستقرنا ذمننا لهـ منذ ذلؾ الكقت

كقد  كؿ اليهكد كذلؾ جالية كبيرة في مدينة فاس، كما استقبمت فاس الجديدة 
ـ مجمكعة متنكعػة مػف السػكاف مػف جهػات م تمفػة مػف َٖٖ/ػهُّٗمنذ تأسيسها 

، ككػاف اليهػكد مػف بػيف القػادميف  لػى فػاس، الم رؽ اإلسالمي، كمف بالد األنػدلس



 

  

 

 
 ـ(ُْٓٔ-ُِٖٓهػ/ٖٗٔ-ٔٓٔ)  مريف اليهكد بالمغرب األقصى في عصر بنيجكانب مف حياة 

 

ِِِْ 

كلقكا فيها ترحيبنا كبيرنا بف ؿ قػدراتهـ االقتصػادية كعالقػاتهـ التجاريػة الكاسػعة فيمػا 
عػػرؼ بالككػػاالت التجاريػػة المنت ػػرة فػػي  كلػػر مػػف مدينػػة سػػكاء فػػي بػػالد المغػػرب 

رحػاب الكبيػر . كنظػرنا لمت(ّٕ)اإلسالمي  ـ في بالد األندلس  ـ في غيرهما مػف البمػداف
الذم قكبؿ ب  اليهكد  اصة في المغرب األقصى  مت فاس  حػد  كبػر المػالح التػي 
سػػكنها اليهػػكد بػػالمغرب؛  ذ تتػػكافر بػػ  كافػػة ال ػػدمات االجتماعيػػة، ف ػػالن عػػف دكر 

 .(ْٕ)العبادة ال اصة بهـ، كاألسكاؽ
 كسكف يهكد فاس المدينة القديمة، ككانت بيكتهـ ك متعتهـ في بعػض األكقػات

ملممػػػػا حػػػػدث سػػػػنة  ،بسػػػػبب فسػػػػادهـ ؛(ٕٓ)كهػػػػـ عر ػػػػة لمقتػػػػؿ ،عر ػػػػة لمنهػػػػب
ـ حيث تعرض اليهػكد فػي فػاس النتقامػات كبيػرة مػف قبػؿ المسػمميف ُِٕٓ/ػهْٕٔ

بسػػبب تعػػدم  حػػد اليهػػكد عمػػى امػػر ة مسػػممة، كلػػكال تػػد ؿ األميػػر يعقػػكب بػػف عبػػد 
ـ ـ( كمناداتػػػ  بعػػػدـ التعػػػرض لميهػػػكد ألفنػػػاهُِٖٔ-ُِٗٓهػػػػ/ٖٓٔ-ٖٓٔالحػػػؽ)

 .(ٕٔ)السكاف مف المدينة
كظؿ ك ي اليهكد عمى هذا النحك يتعر كف لمعقاب كمما كقعػت مػنهـ تعػديات 

-َُٕ لػػى  ف نقمهػػـ  بػػك سػػعيد علمػػاف بػػف يعقػػكب) (ٕٕ) ك مػػا يكجػػب نقػػض ذمػػتهـ
، كجعؿ مساكنهـ محؿ مساكف (ٖٕ)(  لى مدينة فاس الجديدةُُّّ-ُُُّ/ػهِّٕ

. كقػػد اسػػت دمت تمػػؾ (ٕٗ)فرك ػػة عمػػيهـحػػراس القصػػر الرمػػاة، ك ػػاعؼ الجزيػػة الم
األمػػكاؿ فػػي  عمػػار المدينػػة، كمػػا  يجػػرل منهػػا مرتبػػات لطمبػػة العمػػـ كالمقػػرجيف فػػي 

 . (َٖ)المدينة
مف  كلر المناطؽ المغربية التي اسػتكطنها اليهػكد،  (ُٖ)كتعتبر منطقة تافياللت

 كؿ مػف كزعـ سمكش  ف اليهػكد سػكنكا تمػؾ المنطقػة منػذ القػدـ، بػؿ كػانكا فػي ر يػ  
، غيػػر  ف كرب ػػاؿ يػػذكر  ف مػػف  سػػس تمػػؾ المدينػػة هػػـ  فارقػػة مػػف (ِٖ)اسػػتقر فيهػػا
 . (ّٖ)صنهاجة
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ِِّْ 

كتعد  يزيمُّكرىةي 
مف  هـ المناطؽ التي قطنهػا اليهػكد المطػركدكف مػف  كركبػا،  (ْٖ)

 ذ ت ير المكسكعة اليهكدية  لى  ف نحك  لفيف ك مسماجة مف اليهكد قد سكنكا تمػؾ 
ػػ ا  ف  غمػػبهـ كػػانكا مػػف الصػػياديف كالحػػرفييف، كمػػا كػػاف بيػػنهـ المنطقػػة، كتػػذكر  ي ن

. كمػػا يقػػاؿ عػػف  زمػػكر ينطبػػؽ كػػذلؾ عمػػى (ٖٓ)بعػػض األلريػػاء الػػذيف عممػػكا بالتجػػارة
ػػة) ،  ذ تاكػػد المكسػػكعة اليهكديػػة كفقنػػا لممصػػادر الجغرافيػػة عمػػى  ف (ٖٔ)(Draaدىرعى

كػانكا ممػف يحترفػكف  درعة كانت مقرنا لجماعػة مػف اليهػكد، ك ف معظػـ  كلجػؾ اليهػكد
 .(ٕٖ)العمؿ بالتجارة

كب كؿ عاـ استقر اليهػكد فػي المنػاطؽ القريبػة مػف طػرؽ التجػارة،  ك بػالقرب 
مػػف  هػػـ  (ٖٖ)مػػف منػػاطؽ اإلنتػػاج  اصػػة منػػاجـ الػػذهب كالف ػػة، فكانػػت ًسًجمماسىػػة

التػي يػد ؿ منهػا  (ٖٗ)المناطؽ التي سكنها اليهكد مف بػالد المغػرب لقربهػا مػف غانػة
، فهػػػي عمػػػى حػػػد كصػػػؼ صػػػاحب االستبصػػػار بػػػاب (َٗ) لػػػى منػػػاجـ الػػػذهبالتجػػػار 
؛ كعميػػػ  فقػػػد احتكػػػر اليهػػػكد  عمػػػاؿ الصػػػاغة كسػػػبؾ الحمػػػى كصػػػناعة (ُٗ)لمعدنػػػ 

 .(ِٗ)المجكهرات، كفي  حياف كليرة قامكا عمى مهمة سؾ العممة
كقد  دت كلرة اليهػكد بػبالد المغػرب عمػى هػذا النحػك،  ف جعمػت عيػكف الحكػاـ 

 فعػػػػالهـ، كتراجػػػػي  ك ػػػػاعهـ، كت ػػػػيؽ عمػػػػيهـ، كذلػػػػؾ منػػػػذ عهػػػػد تراقػػػػب  ،عمػػػػيهـ
ملػؿ األميػر عمػى  ،المرابطيف. فقد  صهـ عػدد مػف  مػراء المغػرب بػبعض اإلجػراءات

ـ( الذم مني اليهػكد مػف سػكنى ُُِْ-َُُٔ/ػهّٕٓ-ََٓبف يكسؼ المرابطى)
مراكش، كقصر تكاجدهـ فيها ألمكر ك دمات م صكصة  لناء النهػار فحسػب، كمػف 

مػػنهـ لػػيالن بمػػراكش اسػػتبيت مالػػ  كدمػػ . كقػػد  صػػص إلقػػامتهـ مدينػػة  غمػػات  كجػػد
 . (ّٗ) يالف عمى مقربة مف مراكش

لـ ي تمؼ ك ػي اليهػكد كليػرنا فػي عهػد المكحػديف، فكػاف التعامػؿ معهػـ بحػذر 
-َٖٓ ػػديد، ككصػػؿ األمػػر ذركتػػ  فػػي  كا ػػر عهػػد  بػػي يكسػػؼ يعقػػكب المنصػػكر)
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ِِْْ 

يميػػػػز اليهػػػػكد بػػػػبالد المغػػػػرب بمبػػػػاس ـ( الػػػػذل  مػػػػر  ف ُُٗٗ-ُُْٖ/ػهػػػػٓٗٓ
كبأكمػػاـ كاسػػعة مفرطػػة فػػي الطػػكؿ، كبػػدؿ العمػػاجـ يرتػػدكف  ،لكنػػ  كحمػػى ،م صػػكص

كاسعة تبمغ  سفؿ ذذانهـ. ف اع هذا المباس في جميي يهكد المغرب  لػى  (ْٗ)كمكتات
 ف تغير لباسهـ  لى المباس األصفر كالعمػاجـ الصػفراء بعػد ذلػؾ. كلعػؿ مػا حمػؿ  بػك 

كفػػػي مػػػدل   الصػػػهـ  ،تمييػػػزهـ عمػػػى ذلػػػؾ النحػػػك هػػػك  ػػػككك  فػػػيهـ يكسػػػؼ  لػػػى
 .(ٓٗ)لدكلت 

 مػا فػي العصػر المرينػي فقػد تغيػر ك ػي اليهػكد ب ػكؿ جػذرم،  ذ كػاف مكقػؼ 
سالطيف بني مريف األكاجؿ  يجابينا تجػا  اليهػكد لدرجػة  ف بعػض اليهػكد الػذيف كػانكا 

دكف  ف تطبػؽ عمػػيهـ  حكػػاـ  قػد اعتنقػػكا اإلسػالـ عػػادكا  لػى ديػػانتهـ القديمػة، كذلػػؾ
. كفي هذا العصر ازدادت  عدادهـ ببالد المغرب ب كؿ ممحكظ، ككاف السبب (ٔٗ)الردة

، كمػا   ػرنا  لػى (ٕٗ)كراء ذلؾ هك تزايد تيػار هجػرة يهػكد األنػدلس نحػك بػالد المغػرب
 ذلؾ مف قبؿ. 

  ال  نهـ ينتمكف بك كحكرغـ عدـ كجكد  حصاء دقيؽ ألعداد اليهكد بالمغرب 
 لى لالث مجمكعات متميػزة: التجػار كالعمػالء لػدل المػرينييف، كاليهػكد األجانػب مػف 
اإلسباف كال رقييف،  ما المجمكعة اللاللة فكانت مف المرتديف، كهـ جماعات يهكدية 

؛ (ٖٗ)األصػػؿ كػػانكا قػػد اعتنقػػكا اإلسػػالـ تحػػت حكػػـ المكحػػديف لػػـ ارتػػدكا  لػػى اليهكديػػة
 .(ٗٗ)ل الحكاـ الجدد جعهـ عمى ذلؾ ركح التسامت لد

كلكٌف هذا ال يعنى  ف كؿ اليهكد الذيف  جبركا عمى التحكؿ  لػى اإلسػالـ ارتػدكا 
مرة   رل  لى اليهكدية؛  ذ حسف  سالـ بعض  كلجؾ اليهكد لدرجة  ف  حفاد بع هـ 
صاركا مف الكتاب المسػمميف المميػزيف. ك مػا الػذيف ارتػدكا مػرة   ػرل  لػى اليهكديػة، 

ػػػا لمحالػػػة االجتماعيػػػة فقػػػد عا ػػػكا فػػػي  ظػػػؿ ظػػػركؼ اجتماعيػػػة جديػػػدة م الفػػػة تمامن
ـ عٌبر ُْْٔ/ػهَٖٓ. كهذا ما  كدت  رسالة ألحد يهكد تكات كتبها عاـ (ََُ)القديمة
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ِِْٓ 

ك نهػـ يعي ػكف فػي سػركر  ،فيها عف كلرة عػدد اليهػكد الػذيف يعي ػكف فػي المنطقػة
جتمعيػة مر ػية ألنهـ تحت حماية سػادة م تمفػيف عمػف سػبقكهـ؛ كلػذا فحيػاتهـ الم

 .  (َُُ)لمغاية
هجػرة اليهػكد   ػذ فػي التزايػد  كياكد صدؽ هذ  الرسالة كما جاء فيها  ف تيػار

نحػػك بػػالد المغػػرب حتػػى بعػػد سػػقكط دكلػػة بنػػى مػػريف، كتحديػػدنا مػػي صػػدكر مرسػػـك 
بطرد اليهكد كالمسمميف الذيف لـ يقبمكا اعتنػاؽ المسػيحية مػف  ػب   ُِْٗ/ػهٖٖٗ

  . (َُِ)الجزيرة األيبيرية
كتعبر ال هادة السابقة  صدؽ تعبير عػف الحيػاة الكريمػة التػي عا ػها اليهػكد 
ا عف  في بالد المغرب، غير  ف كتب النكازؿ الفقهية لمعصر المريني، تك ؼ لنا  ي ن

يعي كف في المغرب، بؿ كتمػدنا  - اصة اليهكد –كجكد طاجفة كبيرة مف  هؿ الذمة 
 ك ػػػػاعهـ فػػػػي  كسػػػػاط المجتمػػػػي  تمػػػػؾ النػػػػكازؿ بػػػػالكلير مػػػػف المعمكمػػػػات حػػػػكؿ

 .(َُّ)المغربي
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ِِْٔ 

 ادلثحث انثانث
              حياج انيهىد انسياسيح واالقتصاديح يف انعصر ادلريُي  

 و(8665-8558ه/656-869)

كاف لميهكد دكر بارز في الحياة السياسية كاالقتصادية في بػالد المغػرب تحػت 
 لقينػػا نظػػرة سػػريعة عمػػى  هػػـ حكػػـ بنػػى مػػريف، كيمكػػف لنػػا  ف نػػدرؾ ذلػػؾ الػػدكر  ذا 

المناصب التي  غمها اليهػكد فػي الػبالط المرينػي، فكػاف كبػار مػكظفي سػالطيف بنػى 
، ف ػغؿ بع ػهـ منصػب الحجابػة عمػى (َُْ)مريف فػي كليػر مػف األحيػاف مػف اليهػكد

 همية ذلؾ المنصب، بػؿ ترقػى ذ ػركف  لػى منصػب الػكزارة ك ميفػة بػف حيػكف الػذم 
-ٖٓٔة فػػػػي عهػػػػد السػػػػمطاف يكسػػػػؼ بػػػػف يعقػػػػكب)جمػػػػي بػػػػيف الحجابػػػػة كالػػػػكزار 

كيدؿ هذا عمػى مػدل التسػامت الػذم عا ػ  اليهػكد  .(َُٓ)ـ(ُِٖٔ-ُِٗٓ/ػهٖٓٔ
. ذلػػؾ التسػػامت الػػذم بمػػغ حػػد م الفػػة مػػا جػػاء فػػي كتػػب (َُٔ)فػػي كنػػؼ المػػرينييف

السياسػػة ال ػػرعية التػػي ك ػػعها العممػػاء المسػػممكف لتمهيػػد الطريػػؽ  مػػاـ ال مفػػاء 
ا تيػػارهـ لرجػػاؿ دكلػػتهـ، كمػػا ينبغػػي  ف يتػػكافر فػػيهـ مػػف  كالممػػكؾ كالسػػالطيف فػػي

 .(َُٕ)صفات
كلما كاف اليهكد مف  برع مف عممكا بالطب في العصر الكسػيط، تػكلى بع ػهـ 
مهمة الطب بدار الممؾ، غير  ف دكر  كلجؾ األطباء لـ يقؼ عند حد ممارسػة الطػب 

نما تد مكا في سياسػة السػالطيف، كسػعكا عنػدهـ بالك ػ ايات، كمػف  كلجػؾ فحسب، كا 
الطبيب يحيى بف الصاجغ الذل سعى بالك اية في كزير السمطاف  بي العبػاس  حمػد 

ـ(  لػى  ف فتػؾ بػكزير  كمػدبر حكمػ ، ُّّٗ-ُّٕٖ/ػهػٕٔٗ-ٖٖٕبف  بى سػالـ)
ا  .(َُٖ)غير  ف ذلؾ الطبيب لـ ين  بفعمت  فقد حبس  السمطاف كقتم   ي ن
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ِِْٕ 

 (809)و(8005ه/708َكثح تىن وقاصح ودالنتها انسياسيح)
ا عمػى دكر اليهػكد  تملؿ تمؾ النكبػة التػي تعػرض لهػا بنػك كقاصػة دلػيالن كا ػحن
البالغ األهمية في الحياة السياسية فػي المغػرب، ذلػؾ الػدكر الػذم كصػؿ  لػى ذركتػ  

 حتى مطمي القرف اللامف الهجرم/الرابي ع ر الميالدم.
نهػػـ  ي حتػػى فقػػد حظػػي اليهػػكد فػػي المغػػرب بنفػػكذ كبيػػر  ػػالؿ العصػػر المرينػػ

ـ َُِّق/َُٕتػػد مكا فػػي كافػػة  مػػكر الدكلػػة، كاسػػتمرت تمػػؾ الحظػػكة حتػػى سػػنة 
-ُِٖٔ/ػهػَٕٔ-ٖٓٔعندما نكبهـ السمطاف  بك يعقكب يكسػؼ الناصػر المرينػي)

الػػذم ك ػػؼ لػػ   (َُُ)ـ(، كذلػػؾ بعيعػػاز مػػف حاجبػػ  عبػػد ا بػػف  بػػى مػػديفَُّٔ
 بػػراهيـ،  ا بػػف كقاصػة، ك  ػ ميفػة بػف حيػكاف  :دساجسػهـ كمػاامراتهـ، فقتػؿ  كػػابرهـ

كصػهر  مكسػى السػػبتى، كطػاؿ القتػػؿ حا ػيتهـ ك قػاربهـ، كلػػـ يفمػت مػػف تمػؾ النكبػػة 
 .(ُُُ)سكل  ميفة الصغير

كلكف رغـ تمؾ النكبة التػي تعر ػكا لهػا  ال  ف نفػكذ اليهػكد لػـ ينتػ  عنػد هػذا  
مػؿ فػي الحد؛  ذ عاكد  ميفة الصػغير بػف كقاصػة )الػذل نجػا مػف النكبػة األكلػى( الع

-َٖٕالربيػػػػػػي سػػػػػػميماف) يالػػػػػػبالط المرينػػػػػػي فػػػػػػد ؿ فػػػػػػى  دمػػػػػػة السػػػػػػمطاف  بػػػػػػ
ـ(، بؿ كحظي مف السمطاف بمكانة كبيرة، فك ى عند  بابف َُُّ-َُّٖ/ػهَُٕ

فقتؿ.  ، بي مديف حتى  كغر صدر السمطاف  د ، فأكعز األ ير بقتؿ ابف  بي مديف
كبٌيف ل  مكر  ،اظ السمطافكلما ر ل كزير الربيي ما حدث البف  بي مديف   ذ في  يق

اليهكدم، ك  رج ل  رسالة كاف قد  رسمها ابف مديف  لػى السػمطاف يحمػؼ فيهػا عمػى 
كذب ما رمي ب ، فما كاف مف السمطاف  ال  ف فتؾ ب ميفة بف كقاصػة كحا ػيت  مػف 

. كقػػد  لػػر ذلػػؾ  يمػػا تػػألير عمػػى ك ػػي اليهػػكد فػػي المغػػرب (ُُِ)اليهػػكد حتػػى  همكهػػـ
ني. كبهػذ  النكبػة التػي تعػرض لهػا اليهػكد عمػى الصػعيد السياسػي  الؿ العهد المري

 تراجي دكرهـ السياسي في بالد المغرب ب كؿ كبير كممحكظ.
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ِِْٖ 

، فقػػد عػػاد اليهػػكد لمظهػػكر مػػف جديػػد  غيػػر  ف هػػذا التراجػػي لػػـ يسػػتمر طػػكيالن
كبمغت سطكتهـ ذركتها  كا ر عهد الدكلة المرينية، عمػى عهػد السػمطاف  بػى محمػد 

يهػكدييف همػا  م كلػىـ( الذُْٓٔ-َُِْ/ػهٖٗٔ-ِّٖبف  بي سعيد) عبد الحؽ
، فاستبدا بالنػاس ك  ػذكهـ بال ػدة (ُُْ)كالحجابة (ُُّ)هاركف ك اكيؿ منصب الكزارة

كال ػػرب كالمصػػادرة، كاسػػتبدكا باأل ػػراؼ كالفقهػػاء، فتكلػػدت حالػػة مػػف الغميػػاف بػػيف 
 . (ُُٓ)عامة الناس

نهايػة لمػدكر السياسػي لميهػكد فػي  كلـ تكف استعانة السمطاف المريني بػاليهكد
المغرب األقصى بؿ نهايػة لمدكلػة المرينيػة نفسػها، حيػث  قػدـ السػمطاف تحػت  ػغط 
 كلجؾ اليهكد عمى  صدار مرسـك قرر بمكجب   ف يادل ال راج كؿ السكاف المقيميف 

كهػـ الػذيف كػانكا معفيػيف قبػؿ ذلػؾ مػف  داء ال ػراجب،  ،في فاس بما فػيهـ األ ػراؼ
، كهػػك األمػػر الػػذل هػػي  م ػػاعر عامػػة (ُُٔ)مػػى ذلػػؾ سػػ ط  ػػديد بيػػنهـفترتػػب ع

المغاربػػة فػػي بػػالد المغػػرب األقصػػى  ػػد حكػػامهـ مػػف بنػػى مػػريف، ل ػػدة ارتبػػاطهـ 
 باأل راؼ كمراعاتهـ لمنسب ال ريؼ.  

كعمى صعيد ذ ر بمغ مف تجبر اليهكد كتسمطهـ عمى المسػمميف فػي  يػاـ  بػى 
كبػػالغ فػػي  ،د عمػػى  ػػرب امػػر ة مػػف األ ػػراؼمحمػػد عبػػد الحػػؽ  ف  قػػدـ  حػػد اليهػػك 

 ػػربها ألداء ال ػػريبة، فػػاجتمي النػػاس عنػػد  طيػػب القػػركييف الػػذم حر ػػهـ عمػػى 
الفتػػػػؾ بػػػػاليهكد، ك مػػػػي السػػػػمطاف عبػػػػد الحػػػػؽ المرينػػػػي كمبايعػػػػة نقيػػػػب األ ػػػػراؼ 

، كانتهػى األمػر بمقتػؿ السػػمطاف عبػد الحػؽ ككزيػر  اليهػكدم هػػاركف. (ُُٕ)بالسػمطنة
عبػػد الحػػؽ تنتهػػى الدكلػػة المرينيػػة لتقػػـك عمػػى  نقا ػػها الدكلػػة كبمقتػػؿ السػػمطاف 

 . (ُُٖ)ـَُْٓ-ُِْٕ/ػهَُٗ-ٕٖٔالكطاسية 
كف الن عما سبؽ كاف منصب السفراء  حػد  هػـ األدكار التػي  داهػا اليهػكد فػي 
بالد المغرب عمى عهد بنى مريف  اصة كسفراء لدل الدكؿ األكركبية، كب اصة في 
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تفيديف في ذلػؾ مػف ترحيػب ممػؾ ذرجػكف بهػـ كمنحػ  لهػـ  ب  الجزيرة األيبيرية مس
َـّ كانت فترة حكػـ المػرينييف فتػرة (ُُٗ)امتياز المتاجرة مي مممكت  دكف غيرهـ . كمف ل

ذهبيػػة بالنسػػبة لميهػػكد، كذلػػؾ مػػف جهتػػيف، األكلػػي قمػػة مػػا تعػػرض لػػ  اليهػػكد مػػف 
كاللانيػة  ،ثا طهاد،  ذ كانت حػكادث اال ػطهاد ال تعػدك حػكادث فرديػة نػادرة الحػدك 

 ف اليهكد سيطركا عمػى مقاليػد الحكػـ مػف كراء سػتار فػي ظػؿ حكػـ بعػض سػالطيف 
 .(َُِ)بنى مريف

فقػػد كػػاف لميهػػكد دكر حيػػكم كفعػػاؿ فػػي الحيػػاة  الصػػعيد االقتصػػادم مػػا عمػػى 
االقتصادية لممغرب  الؿ العصكر الكسطى، كلعؿ مرد ذلؾ يرجي  لى  برتهـ الكبيػرة 

، كحسبنا في ذلػؾ مػا ذكػر عػنهـ مػف  نهػـ (ُُِ)فهـ لمتجارةفي مجاؿ االقتصاد كاحترا
َـّ تمتػي اليهػكد (ُِِ)تجار  هؿ هذ  البالد ك غنيااها ك اصة فػي مدينػة فػاس . كمػف لػ

فػػي بػػالد المغػػرب بحريػػة اقتصػػادية كاسػػعة مكنػػتهـ مػػف بسػػط سػػيطرتهـ عمػػى سػػاجر 
 . (ُِّ)مرافؽ الدكلة ك هـ مصادرها االقتصادية كالتجارة كاألمكاؿ

ليهكد عمى ر س بيت ماؿ المسمميف، كهك منصب مف  رفي المناصب في كاف ا
الدكلػػػة اإلسػػػالمية عامػػػة. فصػػػاحب هػػػذا المنصػػػب هػػػك القػػػاجـ عمػػػى قػػػبض األمػػػكاؿ 
كصرفها، كتكزيعها عمى مصالت الدكلة الم تمفة. ككاف لتكلى اليهػكد لهػذا المنصػب 

تكلية اليهكد هذا  صدا  في النكازؿ، حيث كردت عمى العمماء نكازؿ حكؿ مدم جكاز
المنصػػب فػػي بػػالد المسػػمميف، كهػػؿ يلػػاب كلػػي األمػػر كمػػف يسػػاعد  فػػي اسػػتبداؿ 
اليهكدم بلقػة مػف المسػمميفج كجػاء جػكاب العممػاء بعػدـ جػكاز تػكلي اليهػكد ابتػداء 
َـّ فمػػف يقٌصػػركا فػػي  يقػػاع األذل  لهػػذا المنصػػب لعػػداكتهـ الظػػاهرة لممسػػمميف، كمػػف لػػ

 .(ُِْ)كال رر كالفساد بالمسمميف
كمػػا تظهػػر النػػكازؿ الفقهيػػة تعػػدد المجػػاالت االقتصػػادية التػػي عمػػؿ فيهػػا  هػػؿ 

سيما اليهكد، ففي  حدل النكازؿ يسأؿ الساجؿ عف اللكب الممبكس ا ترا  كال  ،الذمة
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ا  ف بالسػكؽ يهػكد  جهؿ يغسؿ  ك ين ت بالماء قبؿ الصالة في  :مف السكؽ مك حن
 . (ُِٓ)كنصارل  الطكا المسمميف في لباسهـ

كنسػػتدؿ مػػف  ػػالؿ هػػذ  النازلػػة عمػػى  مػػريف.  كلهمػػا كلػػرة  هػػؿ الذمػػة كعمػػى 
 ،ر سهـ اليهػكد فػي  سػكاؽ المسػمميف، كلانيهمػا تسػامت حكػاـ المسػمميف مػي اليهػكد

فمػػـ يفر ػػكا عمػػيهـ لػػبس الغيػػار الػػذم يميػػزهـ عػػف المسػػمميف، فػػا تمطكا بالمسػػمميف 
هػػك مسػػمـ  ـ مػػف غيػػر : رل حتػػى  ف الم ػػترل لػػـ يعػػد يسػػتطيي التمييػػز ممػػف ا ػػت

 .جالمسمميف
كب الؼ هػذيف األمػريف نسػتدؿ مػف  جابػة تمػؾ النازلػة  ف اليهػكد كػانكا تجػارنا  

ك هالن لصناعتها، فقد جاء في  جابة النازلة  ف يغسؿ كؿ ما لبسك  قبؿ  ،لممنسكجات
الصالة في ؛ ألف الغالب عميهـ عدـ التحفظ مػف النجاسػات، ك مػا مػا نسػجك  فػعف لػـ 
يكػػف عنػػ  اسػػتغناء فجػػاجز الصػػالة فيػػ ، كالػػدليؿ هػػك جػػكاز  كػػؿ طعػػامهـ، فمػػف بػػاب 

 .(ُِٔ)القياس ال فارؽ بيف طعامهـ كما نسجك 
ال يميػزهـ عػنهـ  ػيء، كمػرد ذلػؾ  ،كلما كاف اليهػكد يعي ػكف بػيف المسػمميف

هك تهاكف كالة األمر في  مػر التمييػز بػيف المسػمميف ك هػؿ الذمػة فػي لباسػهـ، فقػد 
ليهكد بعص األعمػاؿ المحرمػة عنػد المسػمميف كصػناعة المسػكرات مسػتتريف مارس ا

في زٌم المسمميف كهيجتهـ. كقد كرد في النكازؿ ما يدؿ عمى ارتكابهـ ملؿ ذلؾ، ك قر 
العمماء  ف مف فعم  يعاقب بال رب كالحبس، كييٌ هر بػ  فػي مكا ػي سػكنى اليهػكد 

ػا ألملالػػ  كتحػذيرنا لهػـ مػػف ارتكػ اب تمػؾ األعمػػاؿ المحرمػة فػي  ػػريعة كالنصػارل ردعن
. كلذا نجد العمماء يفتكف في نكازلهـ بأف مػف يسػكف مػف اليهػكد بػيف (ُِٕ)المسمميف

 .(ُِٖ)المسمميف كياذيهـ يزجر كيمني مف  يذاجهـ فعف لـ ينت  يي رج مف بيف  ظهرهـ
كرغػػـ الغنػػى الكاسػػي الػػذم حظػػي بػػ  اليهػػكد فػػي بػػالد المغػػرب  ال  ف  جػػراءات 

ى مػريف الماليػة كانػت فػي صػالحهـ؛  ذ  سػقطكا عػف كػاهمهـ كػؿ  ػريبة سالطيف بن
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كػانكا يادكنهػا ب ػالؼ الجزيػة كاألع ػار الم ػركعة. كلمػا  ػرع السػمطاف  بػك سػػعيد 
( في فرض  راجب جديػدة  ػممت ُُّّ-َُُّ/ػهِّٕ-َُٕعلماف بف يعقكب)

 . (ُِٗ)تمؾ ال راجب المسمميف قبؿ  هؿ الذمة
تب النكازؿ،  ذ  لار ن اط اليهكد التجارم في بالد كقد برزت تمؾ الق ية في ك

المغرب ق ية   ذ العي ر مػنهـ نظيػر ذلػؾ الن ػاط الكبيػر، كعيػرض األمػر عمػى  هػؿ 
الفتكل، فكاف الجكاب  ف   ذ العي ر مف اليهكد مرتبط بمدل تمؾ التجػارة، فػال يجػكز 

فػػاس عنػػد    ػػذ العي ػػر مػػنهـ طالمػػا هػػـ فػػي قطػػر كاحػػد، فأيسػػقط العي ػػر عػػف يهػػكد
كهػذا يكفػيهـ. كربػط الػبعض  ،كركدهـ سبت ؛ لككنهـ يدفعكف الجزية في ذلػؾ القطػر

 سقاط العي ر عنهـ ما دامكا في  فؽ كاحد تحت سمطاف كاحػد، فػبالد بنػى عبػد الػكاد 
نمػا يا ػذ مػنهـ العي ػر  ذا انتقمػكا مػف   فؽ، كبالد بنى مريف  فؽ، كاألندلس  فػؽ، كا 

 .(َُّ)بمد ن ر
لنحك ازداد نفكذ اليهكد االقتصػادم فػي عهػد بنػى مػريف عمػى نحػك كعمى هذا ا

لـ يسبؽ ل  مليؿ، فحٌصػمكا الكليػر مػف االمتيػازات، كسيػمت لهػـ بفػتت المتػاجر كدكر 
. كمػػا كظػػؼ المرينيػػكف العناصػػر اليهكديػػة فػػي العديػػد مػػف القطاعػػات (ُُّ)الصػػناعة

لتعػػػديف، كالسػػػكة، االقتصػػػادية التػػػي  رادكا تن ػػػيطها، كعمػػػى ر س تمػػػؾ القطاعػػػات ا
كالتجارة. فمعب اليهكد دكرنا كبيرنا في تن يط تمؾ القطاعات
(ُِّ). 

كما كػاف  ػغؿ المعػادف  اصػة الػذهب مػف المجػاالت المهمػة التػي عمػؿ فيهػا 
اليهكد دكف غيرهـ،  ذ لـ يسمت لممسمميف  ف يمارسكا مهنة الصاغة لما يعترم تمؾ 

ػػا  مػػاـ اليهػػكد الحتكػػار تمػػؾ المهنػػة مػػف م الفػػات  ػػرعية، فأصػػبت المجػػاؿ مف تكحن
المهنة، فكانكا ينجػزكف  عمػالهـ فػي فػاس القديمػة لػـ ينقمكنهػا لمعػرض فػي  سػكاؽ 

. كما عممكا في مجاالت   رل فكاف منهـ اإلسكافيكف كالصباغكف (ُّّ)فاس الجديدة
 .(ُّْ)كالحدادكف كمف يعممكف في مجاؿ البناء
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جػػارة العبيػػد فػػي منػػاطؽ ككػػاف لميهػػكد كػػذلؾ ن ػػاط تجػػارل كاسػػي  اصػػة فػػي ت
السكس كالصحراء كحتى بالد السكداف، ككػاف لتجػارة الرقيػؽ صػدم فػي كتػب الفقػ ، 
حيث برزت ق ػية بيػي المسػمـ لمتػاجر مػف  هػؿ الذمػة، كهػؿ يجػكز ذلػؾ  ـ الج كهػؿ 
يعاقب مف يفعؿ ذلؾ  ذا كاف عمى عمـج. ككاف ر م سحنكف ك غمب المالكية عمػى مػا 

ـ( يميمػػكف  لػػى نقػػض هػػذا البيػػي؛ فػػالبيي رغػػـ ُْٕٓ/ػهػػْٓٗنقمػػ  ابػػف الحطػػاب )ت
جكاز   ال  ف الػذمي يجبػر فيػ  عمػى   ػراج ذلػؾ مػف ممكػ  ببيعػ  لمسػمـ  ك بعتػؽ  ك 

ألف  ؛هبة. كلك كاف العبد كافرنا لـ  سمـ يجبر عمى بيعػ ، كال يجػكز  ف يبيعػ  بنفسػ 
عقػػاب، فيعاقػػب فػػي هػػذا  هانػػة لممسػػمـ، بػػؿ يتػػكلى اإلمػػاـ بيعػػ .  مػػا فيمػػا ي ػػص ال

 . (ُّٓ)المتبايعاف بفسخ البيي  ال  ف ييعذرا بجهؿ
كقػػد  دل الن ػػاط التجػػارم ليهػػكد المغػػرب كعالقػػاتهـ التجاريػػة بيهػػكد األنػػدلس 

. فقد (ُّٔ) لى تن يط التجارة ال ارجية لبالد المغرب، كب اصة مي  ب  جزيرة  يبيريا
ك  ػرل فػي المراكػز  ،قصػى سس اليهكد ككاالت تجارية لها فركع في بالد المغرب األ

. كما سيطركا عمى تجػارة القكافػؿ الماديػة  لػى بػالد السػكداف (ُّٕ)التجارية باألندلس
ػػا بعالقػػات (ُّٖ)كمركزهػػا الػػرجيس فػػي سجمماسػػة ،الغربػػي . فارتبطػػت تمػػؾ المدينػػة  ي ن

 . (ُّٗ)تجارية متميزة مي المدف األندلسية
رب البحػػر المتكسػػط كعمػػى الػػرغـ مػػف ان فػػاض الن ػػاط التجػػارم لميهػػكد فػػي غػػ

بصفة عامة نتيجة الم ايقات التي تعر كا لها مػف قبػؿ القػكم النصػرانية فػي  ػب  
ـ  ال  ف يهكد المغرب مي ُُّٗ/ػهْٕٗجزيرة  يبيريا، كالتي بمغت ذركتها في سنة 

ػا عػف غيػرهـ مػف  يهكد صقمية ظمكا يكاصمكف التجارة البحرية في تمؾ المنطقة عك ن
 .(َُْ)سطيهكد غرب البحر المتك 

ككػػاف ن ػػاط اليهػػكد التجػػارم فػػي بػػالد المغػػرب قػػد بمػػغ مػػدا  فػػي بدايػػة القػػرف 
العا ر الهجرم/السادس ع ر الميالدم، كذلؾ في  عقػاب انتقػاؿ  عػداد كبيػرة مػنهـ 
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 اصػة فػي المنػاطؽ الجنكبيػة  ،مف األندلس التي طردكا منها ليستقركا ببالد المغرب
ؼ حرية كبيرة، فكانت لهػـ الغمبػة االقتصػادية كبالد الصحراء، كقد منحهـ هذا التصر 

فصارت لهـ منع  ك ككة، كسمت لهـ بت ييد معابدهـ  ،التي  كصمتهـ ألهؿ السمطة
كممارسة  عاجرهـ الدينية بحرية تامة، كصار ما يدفعكف مف الجزية  نما هي ر ػكة 

 .(ُُْ)في نظير تكليتهـ بعض ال دمات
هؿ الكتاب  اصة اليهكد مف مسػاجؿ كنستدؿ عمى اتساع الن اط االقتصادم أل

كردت حكؿ معاممة  هػؿ الكتػاب، كمػا يبػاح بيعػ  لهػـ، كمػا ال يجػب  ف يبػاع، كحكػـ 
عطػػاجهـ دراهػػـ المسػػمميف. ككانػػت اإلجابػػة عػػف تمػػؾ المسػػاجؿ هػػي    ػػذ دراهمهػػـ كا 
م ػػػركعية البيػػػي لهػػػـ كال ػػػراء مػػػنهـ، كلكػػػف ال يبػػػاع لهػػػـ  ػػػيء يسػػػت دمكن   ػػػد 

دتػػػ  كالسػػػالح،  مػػػا دراهمهػػػـ فحػػػالؿ   ػػػذها، ك  ػػػذهـ دراهػػػـ المسػػػمميف كال يػػػؿ كع
. كا ػػترط العممػػاء فػػي التعامػػؿ مػػي (ُِْ)المسػػمميف التػػي عميهػػا اسػػـ ا فػػال يجػػكز

،  ك (ُّْ)كالربػا اليهكد في البيي كال راء  ال يككف في ذلؾ التعامؿ ما ال يجػكز  ػرعنا
 تمفكا فيما بينهـ فيمػا . ك غؿ هذا األمر العمماء حتى  نهـ ا(ُْْ)مما يفسد ب  البيي

يجب عمى مف قاـ بهذا الفعؿ مف التكبة  لى ا، لما في ذلؾ مف  عانة لمعػدك عمػى 
 .(ُْٓ)المسمميف كتكلير لعتاد 

نمػا  كلـ يقتصر ن اط اليهكد التجارم عمػى المػدف كاألسػكاؽ الكبيػرة فحسػب، كا 
عمى الدكر. فقد   مؿ األرياؼ كالقرل  ي ا، ككلير منهـ كانكا مف الباعة المتجكليف

كرد فػػي كتػػب النػػكازؿ العديػػد مػػف األسػػجمة حػػكؿ اليهػػكد الػػذيف يتػػاجركف فػػي القػػرل 
ػا ك كلػر  ك  قػؿ ك  يطالبكف المسمميف بديكف بتكاريخ قديمة قد تصؿ  لػى ع ػريف عامن

بقميػػؿ، كالغرمػػاء يػػدعكف  نهػػـ  مصػػكا مػػف تمػػؾ الػػديكف، كاليهػػكد ينكػػركف ال ػػالص. 
الؿ اليهكد  كػؿ  مػكاؿ المسػمميف  ال  ف ر م العممػاء  ف كرغـ ما هك معمـك مف استح

يحمػػؼ المسػػمـ عمػػى األداء، فػػعذا حمػػؼ سػػقط عنػػ  ذلػػؾ االدعػػاء.  مػػا عممهػػـ كباعػػة 
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، كتحػػذير العممػػاء لػػـ يكػػف  ػػد (ُْٔ)متجػػكليف عمػػى الػػدكر، فقػػد حػػذر العممػػاء منػػ 
نمػػا حػػذركا كػػذلؾ المسػػمميف الػػذيف يما رسػػكف ممارسػػة اليهػػكد لػػذلؾ العمػػؿ فحسػػب، كا 
 .(ُْٕ)نفس العمؿ، كك عكا لهذا العمؿ  كابط ك كقات محددة تجنبنا لكقكع الفساد

كما كردت  سجمة حكؿ الجزية التػي تفػرض عمػى اليهػكد، كمػنهـ مػف يسػكنكف 
البادية، كمػنهـ مػف يسػكنكف الح ػر، فهػؿ يتسػاكل سػكاف الباديػة مػف اليهػكد فيمػا 

جابػة الفقهػاء فػي ذلػؾ قاطعػة يادكن  مف الجزية مي مف يسػكنكف الح ػر. ككانػت  
مانعة، فحددكا ابتداءن  ركط مف تيفرض عمي  الجزية مف اليهكد، كهى  ف يككف حػرنا 
ذكرنا مكمفنا م الطنا لممسمميف تحت حكـ اإلسالـ كحمايتػ ، كال عالقػة لمك ػي السػكف 
بمقدار الجزية التي تفرض عمى اليهكد مف سكاف البادية كالح ر، كما حددكا مقدار 

ؾ الجزية  رعنا، كهى  ربعة دنانير  ك  ربعكف درهمناتم
(ُْٖ). 

كقد ميني اليهكد مي جميي  هؿ الذمة مف ممارسة بعض األن طة كبيي المحػـك 
باألسكاؽ  اصػة فػي المك ػي الػذم ي ػترل منػ   هػؿ اإلسػالـ؛ ال ػتالؼ قػكؿ مالػؾ 

اكػؿ احتياطنػا ال ت :كقػاؿ ،فيما يحرمكن  عمى  نفسهـ، فأجاز  كم  مرة، ككر  ذلػؾ مػرة
ككذلؾ ال تالؼ القكؿ في المحـك المحرمة عميهـ  ك ما حرم  ا  ؛(ُْٗ)عمى التذكية

كألف اليهػكد  ؛(َُٓ)كما ذبحػك  لكناجسػهـ ك عيػادهـ ،عميهـ في دينهـ، ملؿ ذم الظفر
كال يبينكف حقيقتها، فربما كانت مما هك محـر عمى المسػمميف  ،كانكا يبيعكف المحـك

محػػـك الصػػالحة الم ػػركعة لممسػمميف كػػر  بعػػض الفقهػػاء  ػػراءها . كلكػػف ال(ُُٓ) كمػ 
مػػف مجػػازر اليهػػكد كالنصػػارل عمػػى السػػكاء، ك بػػاح الػػبعض األ ػػر  ػػراء المحػػكـ مػػف 

 .(ُِٓ)كليست بحراـ ،اليهكد ك كمها، فهي مكركهة
مارس اليهكد كذلؾ  عماالن  فتى العمماء بفسادها كالرهاف. ككاف قػد انت ػر فػي 

فػي نهايػة القػرف اللػامف ك كاجػؿ القػرف التاسػي الهجػرييف معاممػة المجتمي اإلسالمي 
الرهف، كقػد مػارس اليهػكد هػذا العمػؿ كغيػرهـ، كقػد عػرض عمػى العممػاء مسػاجؿ فػي 
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الػػرهف، فأ ػػار العممػػاء بفسػػاد تمػػؾ المعػػامالت، ك ػػددكا عمػػى فسػػادها  ف كانػػت مػػي 
حاجػػات الممحػػة كحجػػتهـ فػػي ذلػػؾ  نػػ  ال يقصػػدهـ  ال الفسػػقة، ك صػػحاب ال ؛اليهػػكد

كلػذا فمعػاممتهـ تحمػؿ كمهػا عمػى  ؛فيستغمكنهـ، كمػف يػجس مػف معػامالت المسػمميف
. كمػارس بع ػهـ  عمػاالن حرمتهػا ال ػريعة اإلسػالمية ملػؿ عصػر العنػب (ُّٓ)الفساد

كجعمػػ   مػػرنا، فكػػاف لهػػـ فػػي مدينػػة تػػازا
 زقػػة  اصػػة بهػػـ يقكمػػكف فيهػػا بػػذلؾ  (ُْٓ)

ء تحريـ بيي العنب لمف يعصػر   مػرنا، كتحػريـ . كقد جاء في فتاكل العمما(ُٓٓ)العمؿ
 .(ُٔٓ)تأجير الدكر لمف يت ذها مكاننا لعصر ال مر كاجتماع الفيسَّاؽ

(  لػػى انت ػػار تمػػؾ التجػػارة عمػػى نطػػاؽ كاسػػي فػػي Dufourcqكي ػػير دفػػكرؾ)
بػػالد المغػػرب كاألنػػدلس فػػي عهػػد بنػػى مػػريف، األمػػر الػػذم دفػػي األميػػر  بػػا يعقػػكب 

قرف السادس الهجرم/اللانى ع ر المػيالدم  لػى تغمػيظ العقكبػة المريني في نهاية ال
كمصادرة  ،كيبيعكنها لممسمميف  لى حد القتؿ ،عمى اليهكد الذيف يتاجركف في ال مر

؛ كذلػػؾ لمحػػد مػػف انت ػػار تمػػؾ الظػػاهرة فػػي بػػالد (ُٕٓ)كسػػبى عػػاجالتهـ ،ممتمكػػاتهـ
 المسمميف. 

رهـ كالسػحر، كرغػـ كراهػة كمارس اليهػكد  عمػاالن   ػرل ا ػتهركا بهػا دكف غيػ
السحر ك هم   ال  ف ال ريعة الغراء لـ تفرض عقكبة عمى اليهكدم لمجرد  نػ  يعمػؿ 

 ك  ف يقتػػػؿ بسػػػحر   ،بالسػػػحر، كجعمػػػت العقكبػػػة مرتبطػػػة ب ػػػرر يكقعػػػ  بالمسػػػمميف
 .(ُٖٓ)ذمينا

كلـ ت ر النكازؿ  لى ما ياكػد عمػؿ اليهػكد فػي مجػاؿ الفالحػة، كهػذا ياكػد  ف 
ـ يسػػػتهك اليهػػػكد؛ ألنػػػ  عمػػػؿ  ػػػاؽ، كمػػػردكد  المػػػادم يتطمػػػب كقتنػػػا هػػػذا العمػػػؿ لػػػ

فهػـ يسػعكف لجنػي الكليػر مػف األربػاح فػي  ،، كهذا ي ػالؼ طبيعػة اليهػكد(ُٗٓ)طكيالن 
 قؿ كقت ممكف. كرغـ ذلؾ مارس اليهكد العمؿ الفالحػي،  ذ ي ػير المػارخ اليهػكدم 

الكاردة فػي كلػاجؽ مست هدنا ببعض الفتاكم اليهكدية  (H. Hirschbregهير برغ)



 

  

 

 
 ـ(ُْٓٔ-ُِٖٓهػ/ٖٗٔ-ٔٓٔ)  مريف اليهكد بالمغرب األقصى في عصر بنيجكانب مف حياة 

 

ِِٓٔ 

الجنيزا  ف يهكد المغرب كانكا يتكسبكف عي هـ مف العمؿ في ممكيات زراعية صغيرة 
كتربيػػػة الما ػػػية، رغػػػـ  ف العمػػػؿ الفالحػػػي اجتماعينػػػا عمػػػؿ غيػػػر م ػػػرؼ بالنسػػػبة 

 .(َُٔ)لميهكد
عمى هذا النحك حقػؽ اليهػكد فػي بػالد المغػرب لػراءن كاسػعنا، فقػد كػانكا يممكػكف 

عض جهات المغرب، كي ربكف لمناس النقكد مف الف ػة، كمػا كػانكا دار السكة في ب
مف  مهر الصاجغيف الذيف ي تغمكف في الذهب، كرغـ ذلؾ نجد كالة األمر فػي بعػض 

كال يأ ػػػذكف الجزيػػة مػػػنهـ، ككػػػاف اليهػػػكد  ،نػػكاحي المغػػػرب يغ ػػػكف الطػػرؼ عػػػنهـ
 . (ُُٔ) حد بسكءيقدمكف هدايا لألعياف في تمؾ النكاحي فيحمكنهـ، فال يتعرض لهـ 

كهكذا لعب اليهػكد دكرنا مػالرنا عمػى الصػعيديف السياسػي كاالقتصػادم فػي بػالد 
المغػػرب األقصػػى فػػي عهػػد دكلػػة بنػػى مػػريف، كرغػػـ بعػػض الم الفػػات التػػي مارسػػها 
اليهكد في بالد المغرب عمى الصعيديف السياسي كاالقتصادم  ال  ف الدكلة قد كفمػت 

 ف تمؾ الحمايػة التػي كفمتهػا الدكلػة لميهػكد  :نا القكؿلهـ الحماية كالحرية. كما يمكن
قد عادت عمى دكلة بنى مريف بالفاجدة مف  ػالؿ  - اصة في الجانب االقتصادم -

األسػػكاؽ الكليػػرة التػػي فتحػػت  مػػاـ اليهػػكد الػػذيف عا ػػكا فػػي المغػػرب، كالسػػيما فػػي 
  كركبا.

ى مػريف بػنفس كالسااؿ انف هؿ تمتي اليهكد في المغرب األقصى فػي عهػد بنػ
 القدر مف الحماية كالحرية عمى الصعيديف االجتماعي كالدينيج
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 ادلثحث انراتع
                          حياج انيهىد االجتًاعيح تادلغرب يف انعصر ادلريُي  

 و(8665-8558ه/656-869)

عاش اليهكد في المغػرب فػي ظػؿ حمايػة الت ػريي اإلسػالمي الػذم  ػمف لهػـ 
كاف ذلؾ االستقالؿ لقافينا  ـ مالينا، كما  مف  سكاء  ا،ستقالالن ذاتينا كبيرن دا ؿ  طار  ا

 ةلهػػـ كافػػة حقػػكقهـ فػػي التػػديف كالتعمػػيـ كتطبيػػؽ قػػكانيف األحػػكاؿ ال  صػػية ال اصػػ
بهـ، كفي المقابؿ  لزمت الجماعات اليهكدية  فرادها بػأداء مػا عمػيهـ مػف ال ػراجب، 

 . (ُِٔ)ت العامة لمدكلةكالقياـ بما هك منكط بهـ مف المصال
كعمى هذا النحك عاش اليهكد بيف طبقات كطكاجؼ المجتمي المغربي فػي عهػد 
بنػػى مػػريف حيػػاة طيبػػة تمتعػػكا فيهػػا بحسػػف الجػػكار كاإلحسػػاف كالمػػكدة مػػف جانػػب 

ـ( مف ُْٖ/ػهَُٖكمما يدؿ عمى ذلؾ ما ذكر  ابف قنفذ)ت . (ُّٔ)جيرانهـ المسمميف
يتكسػػؿ كيتبػػرؾ بأحػػد األكليػػاء المسػػمميف، كلمػػا  سػػماع   ٌف  حػػد اليهػػكد فػػي مػػراكش

. كهػك مػا ي ػير (ُْٔ)سأل  عف ذلؾ   بر   ن  كجد بركت  في مكاقؼ عدة تعرض لهػا
 لى  عكر اليهكد في بالد المغرب في ذلؾ العصر بقػدر كبيػر مػف المػكدة كاإلحسػاف 

  كحسف الجكار.
ة التػػي كرغػػـ ذلػػؾ طيٌبقػػت مػػف كقػػت ن ػػر عمػػي اليهػػكد بعػػض األحكػػاـ ال اصػػ

تميػزهـ عػػف المسػػمميف  اصػػة فيمػػا يمبسػكف  ك يركبػػكف، كذلػػؾ كفقنػػا ل ػػركط ذمػػتهـ 
غيػر  ف تمػؾ األحكػاـ كانػت مترككػة لهػـ . (ُٓٔ)التي عا كا بها بػيف  ظهػر المسػمميف

فػػي غالػػب األمػػر فػػي ظػػؿ التعػػايش كالسػػالـ االجتمػػاعي بػػيف المسػػمميف كاليهػػكد فػػي 
 ؿ كعبرت عن   ف ؿ تعبير.مجتمي المغرب، كهك ما عكست  كتب النكاز

كاف مف بيف المساجؿ التي كردت عند البرزلي ما يدؿ عمػى ان ػراط اليهػكد فػي 
ننػا  ، حتػى (ُٔٔ)نػ  ال يمكػف تمييػزهـ عػف المسػمميف  كساط المجتمي اإلسالمي حتى 
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ػا لػـ رحػؿ عػنهـ، فجػاء مػف  لنجد بيف النكازؿ الفقهيػة  ف يهكدينػا صػمى بالنػاس عامن
. كلػذا فقػد  ػغمت تمػؾ (ُٕٔ)برهـ  ف مػف كػاف يصػمي بهػـ يهكدينػايقبمكف  ػهادت  فػأ 

الق ػػية حيػػزنا كبيػػرنا عنػػد النػػاس، فكػػاف مػػف بػػيف المسػػاجؿ التػػي عػػرض لهػػا البرزلػػي 
 مسألة زٌم النساء اليهكديات، كهؿ ييمزمف بزٌم يعرفف ب  مف المسممات  ـ الج 

  ركرة لتغيير كقد ا تمفت  راء العمماء حكؿ تمؾ المسألة، فالبعض ر ل  ن  ال
نمػػػا كمػػػؼ بػػػذلؾ الرجػػػاؿ لكلػػػرة م ػػػالطتهـ المسػػػمميف، فػػػي حػػػيف ر ل  زٌم نسػػػاجهـ، كا 
ػػا فػػي الػػذككر كاإلنػػاث، كجعػػؿ فريػػؽ لالػػث األمػػر  ذ ػػركف  ف  مػػر التمييػػز  مػػرنا عامن
 ام ركطنا؛ فعف كف يكلػرف ال ػركج كي ػتمطف بالنسػاء المسػممات فالبػد  ف يمػزمف زيِّػ

ف كف ال يكلرف ال ػركج كاال ػتالط بنسػاء المسػمميف فػال يعرفف ب  مف المسممات، ك  ا 
نمػػا  .(ُٖٔ)ييمػػزمف بػػزٌم م صػػكص كهػػذا األمػػر ال يقتصػػر عمػػى النسػػاء دكف الرجػػاؿ، كا 

ا  .(ُٗٔ)كيعاقب مف ي الؼ ذلؾ بال رب كالسجف ردعنا لغير  ،ي مؿ الرجاؿ  ي ن
كبمػػغ مػػف تسػػامت المسػػمميف تجػػا  اليهػػكد فػػي العصػػر المرينػػي  ف نجػػد فػػي 

ككيفيػة التعامػؿ معػ ، كيممػت السػاجؿ فػي  ،عيار نازلة تتحدث عػف الجػار اليهػكدمالم
 . (َُٕ)ساال   ف ذلؾ الجار قد تربى مع ، كلذا يجرل بينهما حديث كابتساـ كليف كالـ

كقػػد تمقػػى السػػاجؿ جكابنػػا عػػف سػػاال  ي ػػير  لػػى قػػدر التسػػامت الػػذم حظػػي بػػ  
 ف االبتسػاـ كلػػيف الكػالـ مػػي  هػػؿ اليهػكد فػػي المغػرب فػػي ذلػؾ العهػػد؛  ذ جػاء فيػػ ، 

ـٍ ﴿لقكلػػ  تعػػالى:  ؛الذمػػة مبػػاح لىػػ ـٍ ًفػػي الػػدّْيًف كى ـٍ ييقىػػاًتميككي ػػًف الَّػػًذيفى لىػػ ـي المَّػػ ي عى الى يىٍنهىػػاكي
ـٍ ً فَّ المَّػػ ى ييًحػػبُّ اٍلميٍقًسػػًطيفى  تيٍقًسػػطيكا ً لىػػٍيًه ـٍ كى كهي ـٍ  ىف تىبىػػرُّ ػػف ًديىػػاًركي ػػككيـ مّْ  ،(ُُٕ)﴾ييٍ ًرجي

ي ػػعرهـ بالغبطػػة فػػي  ،مػػف التعظػػيـ كالت ػػريؼ ى  ال يكػػكف فػػي ذلػػؾ نػػكعكلكػػف عمػػ
. (ُِٕ)دينهـ، ك ف السااؿ عن  كتفقد  حكل   نما يككف بقدر مػا يػدعك لػ  حػؽ الجػكار

كػػرامهـ بالقػػدر الػػذم يسػػتحق  الراسػػاء عمػػى مػػف  مػػي  ػػركرة تػػرؾ التػػكدد  لػػيهـ كا 



 

  

 

 
 ـ(ُْٓٔ-ُِٖٓهػ/ٖٗٔ-ٔٓٔ)  مريف اليهكد بالمغرب األقصى في عصر بنيجكانب مف حياة 

 

ِِٓٗ 

نيػػكا ال تىتًَّ ػػذيكا عنػػ  فػػي قكلػػ  تعػػالى: ﴿يىػػا  ىيُّ ؛ ألف ذلػػؾ منهػػيُّ (ُّٕ)دكنهػػـ هىػػا الَّػػًذيفى ذمى
ـٍ  ىٍكًليىاء﴾ كي عىديكّْم كىعىديكَّ
(ُْٕ). 

كنهى العمماء عف االحتفػاء بأعيػادهـ كقبػكؿ هػداياهـ؛ ألنػ  مػف قبيػؿ تعظػيـ  
. كقػػػد كردت عمػػػى العممػػػاء مسػػػاجؿ فػػػي  مػػػر هػػػدايا اليهػػػكد، فنقػػػؿ لنػػػا (ُٕٓ)ال ػػػرؾ

لقػكؿ النبػي صػمى ا عميػ   ؛تػكددالكن ريسي عف العمماء  ف مقصد التهادم هػك ال
ابُّكا كتىٍذهىب ال ٍَّحنىاء" ، كهذا التػكدد  نمػا يكػكف بػيف المسػمميف، (ُٕٔ)كسمـ: "تهادىٍكا تىحى

 .  (ُٕٕ)فبمغ نهي العمماء عف ذلؾ مي غير المسمميف حد الكراهة المغمظة
كبمغ مف كلرة ا تالط اليهكد بالمسمميف في بالد المغرب  ف كردت نكازؿ حكؿ 

 ؛ل رب كالك كء مف بجر م ػترؾ مػي جػار يهػكدم  ك نصػراني، فأجػاز العممػاء ذلػؾا
فػظ العممػاء فػي  ،كألف الماء ال يفسد ب رب اليهكدم من  ؛ألف ا  باح طعامهـ كتحَّ

الك ػػكء مػػف سػػار اليهػػكدم  ف كػػاف المػػاء قمػػيالن، ككػػذلؾ مػػا  د ػػؿ يػػد  فيػػ  تجنبنػػا 
  .(ُٖٕ)لعدـ تحفظهـ في ذلؾ األمر ؛لمنجاسة

هػػؿ  :كلكػػٌف األمػػر كػػاف عمػػى  ػػالؼ ذلػػؾ عنػػدما كردت عمػػى العممػػاء نازلػػة فػػي
يمنػػي اليهػػكد مػػف االسػػتقاء مػػف نهػػر كسػػط بمػػد المسػػمميف يسػػت دمكن  فػػي الك ػػكء 

فأجاب العمماء  نػ  ال كجػ  لمنػي اليهػكد مػف االسػتقاء  جكيتطهركف كيغسمكف ليابهـ
عممػاء  ف يجػرل المػاء لميهػكد مػف . بؿ  جاز ال(ُٕٗ)لغمبة الطهارة مي كلرة الماء ؛من 

المساجد القريبة مف دكرهـ، طالما  ف ذلؾ ال ي ر بالمسجد، كالماء زاجد عف حاجت  
 . (َُٖ)مستقبالن 

ا عمى العمماء عدة مساجؿ في ذبيحة  هؿ الكتاب عامة كصػيدهـ،  ككردت  ي ن
فكػػػاف جػػػكاز األكػػػؿ مػػػف ذبيحػػػة  هػػػؿ الكتػػػاب كصػػػيدهـ مك ػػػي نقػػػاش مػػػف العممػػػاء 

هػػاء، كقػػد  حػػؿ الفقهػػاء األكػػؿ مػػف ذبيحػػة  هػػؿ الكتػػاب اسػػتنادنا لقكلػػ  تعػػالى: كالفق
ـٍ ﴿ ـي الًَّذيفى  يكتيكٍا اٍلًكتىابى ًحؿّّ لَّكي طىعىا ، كلكػفَّ الفقهػاء ا تمفػكا فػي  مػر صػيدهـ، (ُُٖ)﴾كى
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َِِٔ 

ال يحؿ األكػؿ ممػا صػاد  غيػر المسػمـ، فػي حػيف  جػاز ذ ػركف األكػؿ  :فقاؿ بع هـ
 .(ُِٖ)مف صيدهـ

كذلؾ مف بعض النكازؿ  ف اليهكد برعكا كأطباء كمارسػكا مهنػة الطػب كنستدؿ 
فػػي  كسػػاط المجتمػػي، كذلػػؾ ب ػػالؼ كػػكنهـ  طبػػاء فػػي دار الممػػؾ، فكليػػرنا مػػا احػػتكـ 
التجار  ليهـ في ق ايا العيكب التي تظهر في الرقيؽ الذم يباع في األسكاؽ لتحديد 

ف كالعممػػاء مػػف الفصػػؿ بػػيف ًقػػدـ تمػػؾ العيػػكب مػػف حػػدالتها، كعميػػ  يػػتمكف المفتػػك
المت اصػػميف. كقػػد ا ػػترط بعػػض  هػػؿ العمػػـ  ال يقتصػػر فػػي ذلػػؾ األمػػر عمػػى  ػػهادة 

. فقػد ت ػكؾ بعػض (ُّٖ)األطباء مف اليهكد  ف كجػد مػف يحقػؽ العيػب مػف المسػمميف
عممػػػػػػاء المسػػػػػػمميف مػػػػػػف عمػػػػػػؿ اليهػػػػػػكد بالطػػػػػػب فػػػػػػي بػػػػػػالد المسػػػػػػمميف، فنقػػػػػػؿ 

" ف عمػػـ  :ـ( قكلػػ ُّْٖ/ػهػػْٕٗي)ـ( عػػف ابػػف األكفػػانُْٕٔ/ػهػػُٕٖالعقبػػاني)ت
الطب مف   رؼ عمػـك اإلسػالـ...، كلػـ يػزؿ عمػى ذلػؾ ال ػرؼ حتػى تعاطػا  اليهػكد 

فمـ يي رؼ بهـ، كلكف ريذؿ بهـ"
(ُْٖ). 

ػػا كمعممػػيف  ،كتظهػػر النػػكازؿ  ف  هػػؿ الذمػػة مػػف اليهػػكد كالنصػػارل عممػػكا  ي ن
كاز  رسػاؿ  كالدهػـ ف النػاس اسػتفتكا  هػؿ العمػـ فػي جػ ككانت عندهـ كتاتيبهـ حتػى 

 ف يتػػرؾ اليهػػكد عػػف كجػػاء رد العممػػاء بػػالنهى  ،لتمقػػي العمػػـ فػػي كتاتيػػب  هػػؿ الذمػػة
كيحرفكن ، كما نهكا  ،ألنهـ غير مأمكنيف عمي  ؛كالنصارل يعممكف المسمميف كتابهـ

﴾لقكلػ  تعػالى: ﴿ ؛ ف يعممهـ المسممكف القرذف كفى الَّ يىمىسُّػ ي ً الَّ اٍلميطىهَّػري
 ف ، كال (ُٖٓ)

يعممػػكهـ ال ػػط العربػػي  ك الهجػػاء؛ ألف ذلػػؾ ممػػا يسػػتعاف بػػ  عمػػى مػػس المصػػحؼ، 
العممػاء فػي النهػى  كيبدك  ف هذا األمر كاف منت رنا بكلرة في بالد المغرب، كلذا  دد

 .(ُٖٔ)بؿ كيعاقب عمي ف لإلماـ العدؿ  ف يغٌير ، عن  حتى قالكا:  
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ُِِٔ 

التعػػػايش بػػػيف اليهػػػكد كيمكػػػف لنػػػا  ف نسػػػتدؿ عمػػػى ذلػػػؾ التفاعػػػؿ اإليجػػػابي ك 
همػػا: لجػػكء اليهػػكد لمتقا ػػي لػػدل  بػػأمريف مهمػػيفكالمجتمػػي اإلسػػالمي فػػي المغػػرب 

 حكاـ المسمميف، كاهتماـ المجتمي اإلسالمي بفقراء اليهكد. 

 :انتقاضي واحتكاو انيهىد نقضاج ادلسهًني -8
 لى  -كمنهـ اليهكد -ما ي ير  لى لجكء  هؿ الذمة  (ُٕٖ)كرد عند ابف سممكف

ل ريعة اإلسالمية في  حكالهـ ال  صػية، فػذكر نكػاح الكتابيػات الحراجػر، فقػاؿ  نػ  ا
يعقػػد ملػػؿ مػػا يعقػػد نكػػاح الحراجػػر المسػػممات فػػي المهػػر كال ػػركط، كا ػػترط  ف كلػػي 

فػعف لػـ يكػف لهػا كلػي عقػد نكاحهػا  سػاقفة دينهػا،  ،نكاحها هك   كها  ك ابف عمهػا
ذا منعت الذمية مف قبؿ  هؿ دينها مف  الزكاج كاف عمى السمطاف  ف يجبػرهـ عمػى كا 

تزكيجهػػا؛ ألف مػػنعهـ لهػػا مػػف الظمػػـ، هػػذا فػػي حػػاؿ  ف مػػف  راد زكاجهػػا مػػف  هػػؿ 
 . (ُٖٖ)دينها

كيظهر مف عدؿ اإلسالـ كالحرية التػي عا ػها اليهػكد كغيػرهـ مػف  هػؿ الذمػة 
. في رحاب ،  ن  مني السمطاف مف  جبارهـ عمى تزكيجها في حاؿ  راد زكاجهػا مسػمـ

،  ك مسػبية ،كلكفَّ األمر ي تمؼ في حاؿ كانت المر ة الكتابية معتقػة ألحػد المسػمميف
  ك مستأمنة، ففي هذ  الحاالت ريد  مرها  لى السمطاف، كهك الذم يعقد نكاحها. 

كلػػـ يقػػؼ األمػػر فػػي احتكػػاـ اليهػػكد  لػػى ق ػػاة المسػػمميف عنػػد ق ػػايا األحػػكاؿ 
نما امتد لي مؿ غيرهػا مػف   مػكر التقا ػي كالمظػالـ، ففػي  مػكر البيػي ال  صية، كا 

كال راء، كرد سااؿ عف ال فعة ألهػؿ الذمػة، كهنػا نجػد ال ػريعة الغػراء تسػاكم بػيف 
الجار  ك ال ريؾ المسمـ كالذمي في  مر ال ػفعة، كال سػبيؿ لتػد ؿ ق ػاة المسػمميف 
 ذا كػػػػػاف الجػػػػػاراف  ك ال ػػػػػريكاف مػػػػػف  هػػػػػؿ الذمػػػػػة  ال  ذا تحػػػػػاكمكا هػػػػػـ لق ػػػػػاة 

 .  (ُٖٗ)مميفالمس
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ِِِٔ 

 ،كمػػػا كردت نازلػػػة   ػػػرل  ف جماعػػػة مػػػف اليهػػػكد يطػػػالبكف يهكدينػػػا بػػػدعكل
كعنػػػدهـ بػػػراهيف  ػػػد ، كهػػػك يرغػػػب  ف تكػػػكف  ،كيريػػػدكف محاكمتػػػ  عنػػػد ق ػػػاتهـ

محاكمتػػ  عنػػد قا ػػى المسػػمميف؛ ألف بيػػد  مػػا يبػػرا  ب ػػهكد مسػػمميف. ككػػاف ر م 
 ػػهادت  مػػف المسػػمميف  العممػػاء فػػي ذلػػؾ  نػػ   ذا ظهػػرت بيػػد  كليقػػة فيهػػا مػػف يقبػػؿ

 .(َُٗ)كجب محاكمت  لدل ق اة المسمميف
كلكػػػٌف العممػػػاء ذهبػػػكا  لػػػى ذراء م تمفػػػة فػػػي  مػػػر احتكػػػاـ اليهػػػكد  لػػػى ق ػػػاة 
المسمميف، ففي نازلة   رل لجػأ فيهػا اليهػكدم المطمػكب  لػى ق ػاة المسػمميف لرفػي 

أ ػياء اٌدعتهػا الظمـ الكاقي عمي  مف ق اة اليهكد. فقػد طالبتػ  امػر ة عنػد ق ػاتهـ ب
ف تبطػؿ دعكتهػا، مكتكبة بال ط المغربي ك ػهكد مسػممكعمى  بي ، كهك بيد  كلاجؽ 

كما  لبت عند قا ي المسػمميف عػداكة ق ػاة اليهػكد ألبيػ . فكػاف لمعممػاء ذراء عػدة 
يجػػكز النظػػر فػػي تمػػؾ الق ػػية  ذا بػػٌيف ذلػػؾ الرجػػؿ  :فػػي تمػػؾ النازلػػة، فقػػاؿ بع ػػهـ

ف حكمكا عمي  بعد  ف بٌيف ذلؾ ال يم ي حكمهـ عمي .  عداكة ق اة اليهكد ألبي ، كا 
ألف نػػػص القػػػرذف بػػػالت يير لػػػـ ريٌجػػػت اإلعػػػراض  ؛كقػػػاؿ ذ ػػػركف بػػػاإلعراض عػػػنهـ

كؾى  ىٍيجن ﴿ (ُُٗ)عنهـ رُّ ـٍ فىمىف يى ي ٍنهي ف تيٍعًرٍض عى  .(ُِٗ)ا﴾كىاً 
ككاف ر ل بعض عمماء المذهب المالكي  ف االحتكاـ  لى ق اة المسمميف  نمػا 

ر ػػػى المت اصػػػميف، كزاد بع ػػػهـ بر ػػػى ق ػػػاتهـ. كلكػػػف  ذا دعػػػا  حػػػد يكػػػكف ب
ال صميف  لى حكػاـ مسػمميف، كاللػاني  لػى ق ػاتهـ دفعػكا  لػى ق ػاتهـ. كرد بعػض 
              العممػػػاء األمػػػر  لػػػى طبيعػػػة الق ػػػية محػػػؿ النظػػػر، فػػػعف لػػػـ يكػػػف لهػػػـ فيهػػػا  ػػػريعة 

ف ك اف لهـ فيها  ػريعة كحكػـ ريٌدكا كال حكـ، حكـ بيف المت اصميف بحكـ اإلسالـ، كا 
، كاسػػتيلني مػػف ذلػػؾ الػػدماء، ففػػي (ُّٗ)كحكػػـ بيػػنهـ بحكػػـ  ػػريعتهـ ، لػػى  هػػؿ ممػػتهـ

حقنػػت بعهػػكدهـ كذمػػتهـ مػػف ت ك حفظػػهـ دماا القتػػؿ ال يجػػكز الحكػػـ  ال لإلمػػاـ، فػػ
 .(ُْٗ)اإلسالـ
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كلما كاف احتكاـ اليهكد كغيرهـ مف  هؿ الذمة  لػى ق ػاة المسػمميف يسػتكجب 
كمتػىج ج كاليميف،  ليرت في كتب النكازؿ ق ية تحميؼ اليهكد، ك يف يحمفكفالحمؼ 

َـّ يحمفػكف  ككاف ر ل الفقهاء  ف اليهكد يحمفكف في مك عهـ حيث يعظمكف، كمػف لػ
يـك السبت، كيحمفكف عمى التكراة التػي يسػمكنها بالمجمجمػة؛ ألنهػـ يرهبػكف اليمػيف 

 .  (ُٓٗ)ى استيفاء الحقكؽ منهـبما يعتقدكف تعظيم ، كهذا مما يستعاف ب  عم
كلػك  ،كلكف ليست كؿ ق ػايا  هػؿ الذمػة يحػؽ لق ػاة المسػمميف الفصػؿ فيهػا 

ترا ى المت اصمكف عمى االحتكػاـ لق ػاة المسػمميف؛  ذ منعػت ال ػريعة اإلسػالمية 
فػي  -كهػـ  هػؿ ربػا -كال سػيما اليهػكد  ،ق اة المسمميف مف الحكػـ بػيف  هػؿ الذمػة

غيرها مف المعامالت المحرمة، كال ييتعرض لهـ فيما يجرل بيػنهـ معاممتهـ الربكية، ك 
 .  (ُٔٗ)مف فساد بيي  ك سمؼ،  اٌل  ف يتحاكمكا  لى ق اة المسمميف

 اهتًاو ادلسهًني تفقراء انيهىد.-5
كيتبػػيف لنػػا مقػػدار االهتمػػاـ الػػذل تمتػػي بػػ  فقػػراء اليهػػكد مػػف جانػػب جيػػرانهـ 

كازؿ الحػػبس كالكقػػؼ كالكصػػية، حيػػث المسػػمميف مػػف  ػػالؿ  جكبػػة العممػػاء فػػي نػػ
استيفتيى العمماء في جكاز الحبس مف  مكاؿ المسمميف ألكلجؾ الفقراء. فذهب العممػاء 
في هذا األمػر مػذاهب عػدة، فأجػاز الػبعض الحػبس عمػى مسػاكيف اليهػكد كالنصػارل 

يىًتيمحتجػػيف بقكلػػ  تعػػالى:﴿  بّْػػً  ًمٍسػػًكيننا كى مىػػى حي ـى عى ييٍطًعميػػكفى الطَّعىػػا ػػا كى ىًسػػيرناكى  (ُٕٗ)﴾من
كلكػػف تكػػكف  ، نػػ  ال كقػػؼ عمػػى ذمػػي :كاألسػػير ال يكػػكف  ال م ػػركنا. كقػػاؿ ذ ػػركف

كصػػية، كالكصػػية فػػي الػػذمي القريػػب  ف ػػؿ فػػي األجػػر مػػف المسػػمـ األجنبػػي. كقػػاؿ 
عمػػػى  االعممػػػاء بكراهػػػة الكصػػػية فػػػي األباعػػػد مػػػف  هػػػؿ الذمػػػة؛ ألف فػػػي ذلػػػؾ  يلػػػارن 

لزمػػ   ،مػػالي صػػدقة عمػػى فقػػراء اليهػػكد :مػػف قػػاؿ المسػػمميف، كعنػػد اإلمػػاـ مالػػؾ  ف
. كبمػغ مػف حسػف الجػكار كالسػالـ الػذم عاينػ  اليهػكد (ُٖٗ)الصدقة عميهـ بلمث مالػ 
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بىسىػ ي البنتػ   في مجتمي المغرب في ذلؾ العصر  ف نجد يهكدينا يجعػؿ مرجػي حػبسو حى
 .(ُٗٗ)كعقبها لفقراء المسمميف

ليهػكد فػي  مػر الحػبس ق ػػايا كظهػر عمػى  لػر ذلػؾ التػدا ؿ بػػيف المسػمميف كا
م تمفة كاف  همها الحبس عمى دكر العبادة، فأغمؽ العمماء باب الكصية  ك الحبس 
عمى دكر عبادة الذمييف  ك حتى البيي لمف يت ذها كنيسػة  ك دارنا لعبػادة النػار، ألف 
في ذلؾ معصية، كلك كقي هذا البيي فعنػ  مػردكد كمفسػكخ، كمػا  غمقػكا بػاب الحػبس 

ٍيػػرى . لقكلػػ  تعػػالى: ﴿(ََِ)هػػكد كالنصػػارل عمػػى مسػػاجد المسػػمميفمػػف الي ػػف يىٍبتىػػًغ غى مى كى
[، كقػػػكؿ النبي)صػػػمى ا عميػػػػ  ٖٓ﴾ ] ؿ عمػػػراف: اإًلٍسػػػالىـً ًديننػػػا فىمىػػػف ييٍقبىػػػؿى ًمٍنػػػػ ي 

 .(َُِ)كسالـ(:)فعنا ال نستعيف بالم ركيف عمى الم ركيف(
ا ق ػية بيػي الكقػؼ اليهػكدم لممسػمميف، كق يػاـ مػف يػدعى  ف كما ظهرت  ي ن

ا بأف  حباس  هؿ  ال يء المباع كاف محبَّسا عمي . كقد حسـ العمماء هذا األمر  ي ن
الذمة ت الؼ في  حكامها  حباس المسمميف، فحبس المسمـ ال رجكع فيػ ، كال سػبيؿ 
لنق ػ   ك فسػ  ،  مػا الػذمي، فيمكنػ  الرجػكع فػي حبسػ   ك بيعػ . ك مػا بيػي حػػبس 

نمػػا يطالػػب مػػف بػػاع الػػذمي لمسػػمـ كقيػػاـ مػػف  يطالػػب بػػ ، فػػال عالقػػة لػػ  بالمسػػمـ، كا 
 .(َِِ)كل  حؽ مقا ات  عند  هؿ ديانت  ،حبس 

المجتمي اإلسالمي بػبالد المغػرب فػي عصػر كازؿ  ف كيت ت مف  الؿ تمؾ الن
بنى مريف قد  هد تفػاعالن كبيػرنا عمػى الصػعيد االجتمػاعي فيمػا بػيف المسػمميف ك هػؿ 

ج  ال صكص؛ فجؿ ما كرد في مسػألة الحػبس كالكصػية الذمة عامة كاليهكد عمى ك 
كاف ي ص  ما فقراء اليهكد  ك فقراء المسمميف ككقػؼ  ك حػبس كػال الطػرفيف لهمػا. 
كبعيدنا عف الحبس كالكصية لفقراء المجتمي مػف الطػرفيف تبػيف لنػا النػكازؿ كيػؼ ذؿ 

المسػػمميف  مػػر فقػػراء  هػػؿ الذمػػة جمعينػػا،  ك مػػف عجػػز  ك هػػـر مػػنهـ  لػػى كالة  مػػر 
 .(َِّ)ينفقكف عميهـ مف بيت ماؿ المسمميف
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كياكد عمى التفاعؿ بيف المسمميف كاليهكد ما كرد عند ابف سممكف فػي كليمػة 
. كما  كرد (َِْ)اليهكدم، فقاؿ:  ن  ال بأس مف  ف يح رها المسممكف كيأكمكف منها

لمنهػي البرزلي كذلؾ  مر م الطة المسمميف لميهػكد فػي  نكحػتهـ، كهػك مػف األمػكر ا
عنهػػػا،  ال ليػػػدو سػػػمفت  ك فػػػي حالػػػة ال ػػػركرات ملػػػؿ المسػػػاعدة فػػػي فػػػداء  سػػػرل 

 .(َِٓ)المسمميف
 سهثياخ انتفاعم تني ادلسهًني وانيهىد

كرغـ المنفعة المترتبة عمى ذلؾ لمفقراء  ال  ف التفاعؿ بيف المسمميف كاليهػكد 
النحػػك عمػػى هػػذا النحػػك انعكػػس بصػػكرة سػػمبية عمػػى المجتمػػي المسػػمـ، كذلػػؾ عمػػى 

 التالي:
 اَتشار تذع انيهىد تني ادلسهًني والسيًا انُساء -1

انت ػػرت العديػػد مػػف العػػادات اليهكديػػة بػػيف المسػػمميف فػػي مجتمػػي المغػػرب، 
ككانػػت النسػػاء المسػػممات هػػف األكلػػر عر ػػة لتمػػؾ البػػدع، فنجػػد بع ػػهف ال تكتػػاؿ 

النسػاء  كال تح ر بمك ع  كهى حاجض، كهػذا مػف فعػؿ ،القمت كال غير  مف الطعاـ
. كمما يظهر انت ار الكلير مف البػدع كاألمػكر ال ارجػة عػف ال ػريعة (َِٔ)اليهكديات

اإلسالمية الغػراء تعػدد النػكازؿ حػكؿ مسػألة فسػاد العقيػدة عنػد الزكجػات سػكاء كػاف 
ذلؾ بملؿ تمؾ البدع  ك بأمكر   رل مما نهت عن  ال ػريعة، كمػا تبػيف تمػؾ النػكازؿ 

نمػػػا  ػػػممت المجتمػػػي  ف تمػػػؾ البػػػدع لػػػـ تكػػػف منت ػػػر  ة بػػػيف النسػػػاء دكف الرجػػػاؿ، كا 
 .(َِٕ)ككؿ

  سرقح وتيع أتُاء ادلسهًني -2
كانػػت سػػرقة كبيػػي  بنػػاء المسػػمميف مػػف األمػػكر السػػمبية التػػي بينتهػػا النػػكازؿ 
ا مف اليهكد كالنصارل قد عالكا فسادنا بػيف المسػمميف، ك ف  ك جكبتها، كمنها  ف بع ن

، فاسػتفتى النػاس العممػاء فػي (208)ء المسػمميفبع هـ قد  قدـ عمى سػرقة كبيػي  بنػا



 

  

 

 
 ـ(ُْٓٔ-ُِٖٓهػ/ٖٗٔ-ٔٓٔ)  مريف اليهكد بالمغرب األقصى في عصر بنيجكانب مف حياة 

 

ِِٔٔ 

ػا لػذمتهـ، فػأفتى  كيفية التعامؿ مي  كلجػؾ المعتػديف، كهػؿ تعػد اعتػداءاتهـ هػذ  نق ن
العممػػاء بػػأف  فعػػالهـ الم ػػرة بالمسػػمميف تكجػػب نقػػض ذمػػتهـ مست ػػهديف فػػي ذلػػؾ 

. ك قػػر الفقهػػاء  ف نقػػض بعػػض  هػػؿ الذمػػة لمعهػػد (209)بأفعػػاؿ الصػػحابة مػػي  ملػػالهـ
ػػا لػػذمتهـ جميعنػػايع عهػػد  هػػؿ . كلكػػف ا تمػػؼ العممػػاء فيمػػا ينػػتقض بػػ  (210)تبػػر نق ن

عهػػكد  هػػؿ الذمػػة  ذا بهػػا ف هنػػاؾ  فعػػاالن ال تنػػتقض الذمػػة؛ فقػػاؿ بعػػض الفقهػػاء:  
 .(211)فعمكها

 سة انُثي حمًذ وإَكار َثىته   -3
ا تجػاكز اليهػكد فػي  يػذاجهـ لممسػمميف بسػبهـ الرسػكؿ   - ظهرت النكازؿ  ي ن

نكػػار نبكتػػ   ك التقميػػؿ مػػف  ػػأف اإلسػػالـ ك همػػ ، كهػػذا  -  عميػػ  كسػػمـصػػمى ا كا 
، فتعر ػكا لكليػر مػف (212)م الؼه لمعهكد التي عا ػكا بمكجبهػا بػيف  ظهػر المسػمميف

العقكبات بداية بالسجف لمدد متكسطة  لى ال رب المكجي، ككصؿ األمر  لى  ػرب 
ت عمػيهـ الحجػة، كقػد كرد هػذا ك قيم ،األعناؽ في بعض الحاالت التي تجاكزكا فيها

األمػػر كليػػرنا فػػي النػػكازؿ ك جكبتهػػا، ممػػا يػػدؿ عمػػى كلػػرة تكػػرار ملػػؿ تمػػؾ الحػػكادث. 
كمػا  تػكا بػ  مػف عنػد  ،كإلغالؽ هذا الباب حٌرـ ال رع اإلسالمي سب جميي األنبيػاء

ككػػػػػذلؾ  ،كال كتابهػػػػػا ،كال نبيهػػػػػا ،ا، فمػػػػػـ يصػػػػػت لممسػػػػػمـ  ف يسػػػػػب اليهكديػػػػػة
 .(213)النصرانية
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 ادلثحث اخلايس
  احلياج انذيُيح نهيهىد يف ادلغرب يف انعصر ادلريُي 

 و(8665-8558ه/656-869)
عاش اليهكد في مجتمي المغرب في كنؼ بنى مريف في حرية كبيرة،  ذ سػمت 
لهـ سالطيف بنى مريف بمعاي ة المسػمميف، كمػا سيػمت لهػـ بممارسػة  ػعاجر ديػنهـ 

سكعة اليهكدية ما ي ير  لى كجػكد معابػد يهكديػة . كقد كرد بالمك (214)في حرية تامة
تمتػػي اليهػػكد فيهػػا بحريػػة ممارسػػة  ػػعاجرهـ الدينيػػة، كمنهػػا احتفػػاؿ كػػانكا يقيمكنػػ  
لصػػػبيانهـ يتمػػػكف فيػػػ  مقػػػاطي معينػػػة مػػػف التػػػكراة مػػػي تػػػرانيـ  اصػػػة عنػػػد نهايػػػة 

 .  (215)القراءة
ر ال ػالؼ كلكف مي كلرة عدد اليهكد في المغرب بعػد طػردهـ مػف األنػدلس ظهػ

 حكؿ دكر عبادتهـ، كهؿ لهـ الحؽ في  حدالها  ـ الج
هػؿ هػـ  :كاف  ساس ال ػالؼ هػك عػدـ االسػتقرار عمػى تكصػيؼ محػدد لميهػكد

 هؿ صمت  ـ عنكةج كبعقرار  هؿ األندلس تبيف  نهـ  هؿ صمت. كانقسـ العمماء حياؿ 
: يرل  ن  ال للانيكا: يرل  ن  يباح لهـ  حداث دكر عبادتهـ، األكؿ، فريقيفذلؾ  لى 

يباح لهـ  حداث دكر عبادتهـ في ديػار المسػمميف، كعمػيهـ  ف يقيمػكا  ػريعتهـ فػي 
دكرهـ دكف ناقكس يي رب  ك فعؿ يظهر، فيػـك السػبت رغػـ قدسػيت  عنػد اليهػكد  ال 
 ، ف الق ايا التي  ليرت مف قبؿ اليهكد لتعطيؿ العمؿ فػي ذلػؾ اليػـك  بطمهػا العممػاء

  .  (216)ألنهـ في بمد  سالمي ؛في  ك لزمكهـ بالعمؿ
َـّ مارس اليهػكد (217)كرغـ ذلؾ كانت لميهكد بيعة قديمة العهد في تكات ، كمف ل

 ػػػعاجرهـ الدينيػػػة بحريػػػة تامػػػة فػػػي تمػػػؾ البيعػػػة كغيرهػػػا دكف  دنػػػى م ػػػايقة مػػػف 
، ككاف ذلؾ مما رجح  ك فتى ب  الفقهاء، فقالكا بأف الكفاء ألهؿ الذمة (218)المسمميف
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لكف لػـ يسػمت لميهػكد كال لغيػرهـ مػف  هػؿ الذمػة ب ػرب النػكاقيس فػي تمػؾ كاجب. ك 
 .(219)البيي

مف  برز الق ايا التػي  (220)ككانت ق ية يهكد تكات التي  لارها الفقي  المغيمي
. كانت تمؾ الق ية قد كقعػت لمػا كلػرت  عػداد اليهػكد (221) غمت فقهاء بالد المغرب

ية المتا مػة لمصػحراء، كذلػؾ فػي  عقػاب في بالد المغرب  اصة في المناطؽ الجنكب
ـ. كقػػد مػػارس ُِْٗق/ٕٖٗصػػدكر قػػرار بطػػرد اليهػػكد مػػف  سػػبانيا كصػػقمية سػػنة 

اليهكد في بالد المغرب العمؿ فػي التجػارة كالصػناعة  لػى  ف كقعػت تمػؾ الفتنػة التػي 
. كيبػدك مػف كػالـ الػكزاف  ف السػبب فيمػا كقػي (222)كنهبت  مػكالهـ ،قتؿ فيها بع هـ

هػك انت ػار بعػض الممارسػات المحرمػة فػي  كسػاط المجتمػي فػي عمػـك بػالد لميهكد 
المغػػرب فػػي  عقػػاب كصػػكؿ اليهػػكد  ليهػػا، ممػػا  دل لظهػػكر  مػػراض لػػـ يكػػف يعرفهػػا 

فقػػػػالكا داء  ،المجتمػػػػي المغربػػػػي ملػػػػؿ داء الزهػػػػرم الػػػػذم نسػػػػبك   لػػػػى المهػػػػاجريف
 .(223)اإلفرن 

فقهػػػاء تممسػػػاف كفػػػاس قػػػد كتػػػب بتمػػػؾ النازلػػػة ل (224)ككػػػاف الفقيػػػ  العصػػػنكني
السػػتطالع ر يهػػـ فػػي تمػػؾ النازلػػة. ككػػاف العصػػنكني قػػد  رفػػؽ برسػػالت  ر يػػ  فػػي تمػػؾ 

كالذل بنا  عمى ر م سابقي  مف العمماء، فتكات مف المنػاطؽ القديمػة، كهػى  ،النازلة
فمػػـ ينكػػركا عمػػى  هػػؿ الذمػػة  ،فػػي طريػػؽ التجػػارة كقػػد مػػر بهػػا الكليػػر مػػف العممػػاء

 .(225)ادتهـ، كما احت  بنكازؿ البف الحاج عمى منكاؿ تمؾ النازلةات اذهـ دكرنا لعب
ك كرد العصنكني في رسالت  ر ل الفقي  المغيمي الذل نػادل ب ػركرة هػدـ ًبًيػي 
اليهػػكد، كادعػػى  ف اإلجمػػاع  ف تهػػدـ، ك ف مػػف سػػعي فػػي هػػدمها فهػػذا دليػػؿ محبتػػ  

هػك فػي الجنػة، كمػف فقتؿ ف ،، ك ف مف هدمها - صمى  عمي  كسمـ -لرسكؿ ا 
ا  ف ما كقي مف اليهكد يكجب الزجػر كاألدب ال هػدـ  ،حماها فهك في النار كبٌيف  ي ن

كيػادكف مػا عمػيهـ مػف  ،كال نهػب  مػكالهـ، كهػـ فػي غايػة الذلػة كالصػغار ،كناجسهـ
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ػ اعكاجد، كبٌيف كػذلؾ  ف لميهػكد دربنػ كمػف يعػيش مػنهـ  ارجػ  قميػؿ، ك ف  ا،م صكصن
 .(226)ـ ال تالصؽ بيت مسمـكنيستهـ بيف بيكته

ككػػاف ر ل الكن ريسػػي فػػي تمػػؾ النازلػػة مكافقنػػا لممغيمػػي، فقػػاؿ بهػػدـ كنػػاجس 
اليهكد في تكات، فالبالد التكاتيػة كغيرهػا مػف قصػكر الصػحراء الناجيػة بػالد  سػالمية 

. كاحػت  الكن ريسػي بػءراء (227)ا تطها المسممكف ال يجب  ف ييقػر فيهػا بىًيعػة لميهػكد
كمػػػا احػػػت  كػػػذلؾ بأفعػػػاؿ الصػػػحابة . (228)، كعمػػػى ر سػػػهـ ابػػػف سػػػهؿكبػػػار الفقهػػػاء

كالتػػػابعيف، كال ميفػػػة عمػػػر بػػػف ال طػػػاب، ك ميػػػر المػػػامنيف عمػػػر بػػػف عبػػػد العزيػػػز، 
كال  ،كالحسف البصرل)ر ى ا عنهـ جميعنا(، فقد  قركا عدـ  حداث الكناجس كالًبًيػي

 .  (229)تجديدها في بالد المسمميف
ة الكلير مف األحداث، فقد  يد بعض العمماء في فاس كقد ترتب عمى تمؾ النازل

كتممسػػاف ر م المغيم،ػػي، فعمػػد المغيم،ػػي كمػػف معػػ  مػػف  هػػؿ تػػكات  لػػى دكر عبػػادة 
 .(230)فهدمكها، كما قيتؿ بعض اليهكد في تمؾ األحداث ،اليهكد

ػػا البػػاب  مػػاـ الفقهػػاء لمنظػػر فػػي عامػػة  حػػكاؿ اليهػػكد  فتحػػت تمػػؾ النازلػػة  ي ن
فػي ذلػػؾ العهػد، كمػا هػػـ عميػ  مػف ركػػكب ال يػؿ المسػرجة بسػػركج  بمجتمػي المغػرب

، (231)لمينػػة، كالمبػػاس الفػػا ر، كالتحمػػي بحميػػة المسػػمميف مػػف لػػبس ال ػػؼ كالمهمػػاز
كالعماجـ. كقد  نكر العمماء ذلؾ غاية اإلنكػار، ك ف عمػى كالة األمػر رد األك ػاع  لػى 

ييػػز بػػيف المسػػمميف ك هػػؿ نصػػابها فهػػذا ال يجػػكز فػػي بػػالد المسػػمميف، كالبػػد مػػف التم
 .(232)الذمة الذيف يعي كف بينهـ، كحددكا كذلؾ ما يميز ب   هؿ الذمة عف المسمميف

 -ف المسػمميف ك هػؿ الذمػة قػد دفػي  هػؿ الذمػة ككاف ترؾ األمر دكف تمييز بي
 لى بيػي ال مػر لممسػمميف، كقػي ذلػؾ فػي  يػاـ يكسػؼ  -تحت التستر بزم المسمميف

ـ(، فنهكا عف ذلؾ ُِٖٔ-ُِٗٓ/ػهٖٓٔ-ٖٓٔبف يعقكب بف عبد الحؽ المريني)
 .  (233)كسبكا في جميي بالد بنى مريف ،فقتمكا ،فمـ ينتهكا
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ى  نفسػهـ ك مػكالهـ  ف ظهػر عمػيهـ مػا يميػزهـ كلما احػت  اليهػكد ب ػكفهـ عمػ
ف يمػػف عالمػػات، فقػػد رد العممػػاء بكػػذبهـ لحصػػكؿ األمػػف فػػي الػػبالد كحػػرص المسػػمم

فتمػػادكا فيػػ . كهنػػا  ػػدد  ،عمػػى حمػػايتهـ، كلكػػنهـ لػػـ يجػػدكا مػػف ينكػػر عمػػيهـ هػػذا
الفقهاء  يما ت ديد في حكمهـ عمى مف نصػر اليهػكد عمػى هػذا الحػاؿ  ك سػاعدهـ، 

ػا محتجػيف بقكلػ  تعػالى: ﴿  (234)ا بكفر   ك فسػق  المكجػب لمعنػة افقالك  الى تىًجػدي قىٍكمن
ـٍ  ىٍك  لىػػٍك كىػػانيكا ذبىػػاءهي رىسيػػكلى ي كى ػػادَّ المَّػػ ى كى ػػٍف حى ييٍاًمنيػػكفى ًبالمَّػػً  كىاٍليىػػٍكـً اٍنً ػػًر ييػػكىادُّكفى مى

ـٍ  ىٍك  ـٍ  ىٍك ً ٍ كىانىهي ﴾ ىٍبنىاءهي ـٍ عىً يرىتىهي
(235). 

ف بػػيف مػػا كرد فػػي النػػكازؿ الفقهيػػة  ف منػػاظرات كقعػػت بػػيف العممػػاء كػػاف مػػ
 االمسمميف ك هؿ الذمة عامػة كعمػى ر سػهـ اليهػكد. كػاف محػكر تمػؾ المنػاظرات  مػكرن 
دينية كمفا مة بيف األنبياء، كتػدلنا النػكازؿ  ف العممػاء المسػمميف  بمػكا بػالءن حسػننا 

. كال ػاهد (236)راؼ لهػـ بػالعمـ كالف ػؿدفعت مناظريهـ  لى االعتػ ،في تمؾ المناظرات
فػػي هػػذا األمػػر هػػك الحريػػة التػػي تمتػػي بهػػا اليهػػكد فػػي الجهػػر بمعتقػػداتهـ كممارسػػة 
 عاجر ديػنهـ دكنمػا  دنػي ت ػييؽ عمػيهـ، لدرجػة منػاظرتهـ لممسػمميف، كمػا ي ػكب 

 ملؿ تمؾ المناظرات مف الت كيؾ في ديف اإلسالـ. 
يف التػكراة كاإلنجيػؿ كالقػرذف، رغػـ  ف كما  ليرت ق ية   رم حكؿ المفا مة بػ

جميعها كالـ ا. كقد عرض األمر في نازلػة فقهيػة عمػى العممػاء، فبػٌيف العممػاء  ف 
ػػػيعت كحرفػػػت، فػػػال يجػػػكز النظػػػر فيهػػػا،  مػػػا القػػػرذف  التػػػكراة كاإلنجيػػػؿ نسػػػ ت ك ي
فاألف مية تقي بيف ذيات  كبع ها البعض، فنجد بعض انيات  ف ؿ في اللػكاب مػف 

ت   رم، كما كرد في "قؿ هك ا  حد" ك نها تعدؿ في لكابها لمػث القػرذف. كعميػ  ذيا
فكيػػػؼ ال يكػػػكف مػػػا تجػػػب تالكتػػػ  كيلػػػاب عميػػػ   ف ػػػؿ ممػػػا ال يجػػػكز النظػػػر فيػػػ  

 .(ِّٕ)لتحريف 
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كرغـ كؿ ذلؾ فقد عاش اليهكد في كنؼ المجتمػي اإلسػالمي فػي بػالد المغػرب 
كا فيهػا بحريػة كبيػرة عمػى الصػعيديف األقصى في عصر بني مريف حياة كريمػة تمتعػ

االجتماعي كالديني. كهك ما ياكد بما ال يدع مجاالن لم ؾ  ف العػالـ اإلسػالمي سػكاء 
في مغرب   ـ م رق  كػاف مػالذنا ذمننػا لجماعػات اليهػكد الػذيف تعر ػكا لال ػطهاد لػـ 
الطػػرد مػػف  كركبػػا بأسػػرها  ػػالؿ العصػػكر الكسػػطي. غيػػر  ف التسػػامت الػػذم  بػػدا  

لمسممكف تجا  اليهكد قد فتت الباب عمى مصػراعي   مػاـ اليهػكد لمتفػكؽ كالسػيطرة، ا
فأمسػػككا بزمػػاـ السػػمطة، كسػػيطركا عمػػى الحيػػاة االقتصػػادية، كهػػك مػػا دفػػي بعػػض 

الػػذم مػػاؿ  لػػى ذراء المغيمػػي فػػي  -العممػػاء كعمػػى ر سػػهـ المغيمػػي، كالكن ريسػػي 
 ميف.لمتحذير مف  طر اليهكد عمى بالد المسم -اليهكد

كرغـ ذلؾ حظي اليهػكد فػي بػالد المغػرب برعايػة ممػكؾ بنػي مػريف، ككػاف مػف 
لمار تمػؾ الرعايػة  ف تحسػنت  ك ػاع اليهػكد فػي بػالد المغػرب عامػة كبػالد المغػرب 
األقصى عمى كج  ال صكص، كلعؿ ذلؾ كاف سببنا في تزايد هجرات اليهكد نحك بالد 

مرينػػي؛ كهػػذا يعنػػي  ف فتػػرة العصػػر المغػػرب فػػي الفتػػرات الالحقػػة مبا ػػرة لمعهػػد ال
المرينػػػي كطػػػدت لمكجػػػكد اليهػػػكدم بػػػبالد المغػػػرب األقصػػػى، كمػػػا مكنػػػت العديػػػد مػػػف 
العاجالت اليهكدية مف الحصكؿ عمػى ك ػعية ممتػازة فػي  كسػاط المجتمػي المغربػي. 
كحصمت العديد مف تمؾ العاجالت عمى كظاجؼ مهمة في البالط الممكي، كاستمر ذلؾ 

 .(238)اد في الفترات الالحقة عمى فترة حكـ بني مريفبؿ ازد ،األمر
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 اخلامتح

بينػػػت الدراسػػػة  ف تهػػػاكف كالة األمػػػر فػػػي ردع اليهػػػكد كالتمييػػػز بيػػػنهـ كبػػػيف  -
المسمميف  دم  لى تف ى الكلير مف المفاسد في المجتمي اإلسالمي  اصة بيف 

  النساء المسممات مف جراء ا تالطهف بالنساء اليهكديات.
الدراسػػة كػػذلؾ  ف كجػػكد اليهػػكد فػػي مجتمػػي المغػػرب األقصػػى كانػػت لػػ  كبينػػت  -

صػمى ا  - جكانب سمبية كليرة،  اصػة فػي األمػكر ال ػرعية، كسػٌبهـ لمرسػكؿ
نكػػار نبكتػػ ، كبيػػي ال مػػكر، ك طػػؼ  بنػػاء المسػػمميف كبػػيعهـ  - عميػػ  كسػػمـ كا 

 كرقيؽ.
مميف كاليهػكد فػي تكصمت الدراسة كذلؾ  لى التفاعؿ االجتماعي الكبير بيف المس -

مجػػاؿ الكقػػؼ كالحػػبس لمسػػاعدة الفقػػراء مػػف الجػػانبيف. كمػػا بينػػت جانبنػػا مػػف 
 اال تالفات ال رعية بيف المسمميف كاليهكد في  مكر الحبس كالكقؼ كالكصية.

 ظهػػػرت الدراسػػػة الحريػػػة الكبيػػػرة التػػػي تمتػػػي بهػػػا اليهػػػكد فػػػي عػػػرض  فكػػػارهـ  -
ف مناظرات بيف عمماء المسمميف مف كمناق تها مي المسمميف، فيما كاف ييعقد م

 جانب كرجاؿ الديف مف  هؿ الذمة مف جانب   ر.
المسمميف برعاياهـ مف  هؿ   لقت الدراسة ال كء عمى جانب م يء مف اهتماـ -

سيما اليهكد الذيف عا كا بكلرة بيف المسمميف في المغرب األقصى في الذمة، كال
 ت عدة.فترة البحث،  اصة كقد تعر كا لمطرد مف جها

 برزت الدراسة مدل رحابة الت ريي اإلسالمي بك ػكح  كقدرتػ  عمػى اسػتيعاب   -
مػػا لػػـ يسػػتكعب  غيػػر  مػػف الت ػػريعات، األمػػر الػػذم دفػػي يهػػكد المغػػرب األقصػػى 
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لالحتكاـ  لػى ق ػاة المسػمميف فػي العديػد مػف ق ػايا األحػكاؿ ال  صػية كالبيػي 
 كال راء كغيرها مف الق ايا.  

ػا عػدـ تعػػرض اليهػكد لال ػطهادات التػي كػانكا يتعر ػػكف  ظهػرت الدراسػة  ي -  ن
لها في غير بػالد المسػمميف، ك ف هػذا لػـ يحػدث  ال فػي  كقػات األزمػات، كأزمػة 
ػا كلػيس  يهكد تكات عمى سبيؿ الملاؿ. ككػاف اال ػطهاد فيهػا كفػي غيرهػا عار ن

 داجمنا.
اليهػكد كانػػت  بينػت الدراسػة  ف العقكبػات التػي  نزلهػػا كالة األمػر بال ػارجيف مػف -

.  عمى قدر ما ارتكبك  مف الجـر
سػامنا بػػيف  هػؿ العمػػـ بينػت الدراسػة  ف مسػػألة دكر عبػادة اليهػكد قػػد  ػهدت انق -

ذ ػركف  نػ  لػيس   ف مػف حقهػـ  حػداث تمػؾ الػدكر، كر لالػبعض  كالر م، فر ل
كلحكا عميها.  مف حقهـ ذلؾ، فحسـ األمر بأف مرد ذلؾ هك الذمة التي صي

كذلؾ الحرية التي تمتي بها اليهكد فػي مجتمػي المغػرب األقصػى   ظهرت الدراسة -
 فيما ي ص ممارسة  عاجر عقيدتهـ كاحتفاالتهـ الدينية.

بينت الدراسة  ف الك عية الممتازة التي تمتي بهػا اليهػكد فػي المغػرب فػي عهػد  -
المػػرينييف مهػػدت الطريػػؽ  مػػاـ  سػػالفهـ الػػذيف ازداد ك ػػعهـ تميػػزنا فػػي مجتمػػي 

كتٌدعـ مػكقفهـ فػي ماسسػات الدكلػة الرسػمية، ف ػغؿ بع ػهـ منصػب  ،المغرب
المست ار ال  صي لممػؾ المغػرب، كمػا عهػد لبع ػهـ بمسػاجؿ مهمػة فػي  دارة 

 البالد.
يرل الباحث في  الصة هذ  الدراسػة  ف لمػة ا ػتالؼ كا ػت بػيف كتػب النػكازؿ  -

عف كانػت ككتػب التػاريخ، كينصػب هػذا اال ػتالؼ فػي  مػريف، األكؿ هػك الفػرد، فػ
كتب النكازؿ تتعامؿ مػي كافػة  فػراد المجتمػي عػامتهـ ك اصػتهـ، فكتػب التػاريخ 
تتعامؿ في  غمبها مػي  ػكاص النػاس دكف عػامتهـ. كاألمػر اللػانى هػك المكػاف، 
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فكتػػب النػػكازؿ مسػػرحها األسػػكاؽ كالحكانيػػت كالميػػاديف، كم تمػػؼ األمػػاكف التػػي 
ـ.  مػػا كتػػب التػػاريخ فمحيطهػػا فػػي كتملػػؿ ميػػداننا لتعػػامالته ،يجتمػػي فيهػػا النػػاس

الغالب البالط كدكاكيف الحكـ. كلعؿ هذا األمر  كسب بمركر الكقت كتػب النػكازؿ 
كجعمهػػػا فػػػي مقدمػػػة المصػػػادر التػػػي يسػػػتند عميهػػػا الدارسػػػكف  ، هميػػػة كبيػػػرة

 لمجتمعات المغرب  الؿ العصر اإلسالمي. 
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 المالحؽ
 نيا( تك ت تيارات هجرة اليهكد مف  سباُ ريطة)

 

  
 .ْٓفاطمة بكعمامة، مرجي سابؽ، ص
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 ( نمكذج لمحي اليهكدل)المالح( في مدينة فاس بالمغرب األقصىُ كؿ)

 
 

 ( مسقط  فقي ألحد المنازؿ اليهكدية في الحي اليهكدمِ كؿ)

 
كاف هذا الحي ي تمؿ عمى  ماكف  دمات اجتماعية كاقتصادية كمدارس كمقابر 

  لميهكد
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 ممقابر بالمالح اليهكدية( منظر عاـ لّ كؿ)

 
Sources: Miller, Susan Gilson (Others), Op. Cit., p. 122, 424, 414. 

(  حدل العاجالت اليهكدية المهاجرة  لى بالد Cansino Familyعاجمة كانسينك)( ْ كؿ)
 كالتي اكتسب  فرادها ك عية ممتازة في بالد المغرب عبر  ربعة  جياؿ. ،المغرب
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 يش واحلىاشى:اذلىا

 
                                           

، تحقيؽ عبد الكهاب بف منصكر، ِابف غازل، الركض الهتكف في   بار مكناسة الزيتكف، ط (ُ) 
 . ِّ-ُّـ، صُٖٖٗهػ/َُْٖ، المطبعة الممكية، الرباط

، دار الر اد الحديلة، الدار البي اء، ُ، طِ براهيـ حركات، المغرب عبر التاريخ، جػ (ِ)
  .ُُ-َُـ، صَََِهػ/َُِْ

ن اؿ مايد ماؿ ا عزيز األعرجى، الدكلة المرينية عمى عهد السمطاف يكسؼ بف يعقكب  (ّ)
تير، كمية التربية، جامعة المكصؿ، ـ"، رسالة ماجسَُّٔ-ُِٖٔهػ/َٕٔ-ٖٓٔالمرينى "
 . ٔـ، صََِْق/ُِْٓ

 . َُ براهيـ حركات، المرجي السابؽ، ص 4))
، الماسسة الكطنية لمكتاب، ُصالت بف قربة، عبد المامف بف عمى ماسس دكلة المكحديف، ط (5)

ي ؛ لممزيد مف التفاصيؿ راجي: السيد عبد العزيز سالـ، تاريخ المغرب فُٗ، ُُٗٗالجزاجر، 
، ٕٖٔ-ّٖٔ، صُِٖٗ، ماسسة  باب الجامعة، اإلسكندرية، ِالعصر اإلسالمي، ط

ُٔٗ-ِٔٗ. 
 .َِ-ُٗابف غازل، مصدر سابؽ، ص (ٔ)
، ترجمة نقكال زيادة، مكتبة لبناف، بيركت، ُركجي  لك تكرنك، فاس في عصر بنى مريف، ط (ٕ)

 .ِٓ، صُٕٔٗ
 .َُ براهيـ حركات، المرجي السابؽ،  (ٖ)
يؿ ب يت القيسى، اإلنجازات الح ارية لدكلة بنى مريف في المغرب األقصى لممدة مف  ميؿ جم (ٗ)

 . ُّٗ، مجمة كمية التربية األساسية، جامعة بغداد، د.ت، صّٕ، عُٗهػ، م ٖٗٔ-ٖٔٔ
 . ٖٕٓ-ْٖٕالسيد عبد العزيز سالـ، المرجي السابؽ، ص (َُ)
 . ٗٓٔهػ، صََُّ، دار صادر، بيركت ُ، طُُم   لساف العرب،ابف منظكر،  (ُُ)
دار ابف  ُ، طِابف عبد البر، جامي بياف العمـ كف م ، تحقيؽ  بي األ باؿ الزهيرم، جػ (ُِ)

 . َٖٓ، ْٖٗ، ْٖٓ-ْْٖـ، صُْٗٗ-قُُْْالجكزم، المممكة العربية السعكدية، 
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، األردف، ُالنككم، المنهاج في  رح صحيت مسمـ بف الحجاج، بيت األفكار الدكلية، ط (ُّ)

 . َُُْـ، صَََِق/ُُِْ
، مجمة جامعة اإلماـ محمد بف َُعبد الحؽ بف  حمد حميش، مد ؿ  لى فق  النكازؿ، ع (ُْ)

 . ِّْ-ِّّ، صََِٗسعكد اإلسالمية، السعكدية، 
، مجمة األصكؿ كالنكازؿ، ُعابد بف محمد السيفانى، معنى النكازؿ كاالجتهاد فيها، ع (ُٓ)

 .  ُٖ-ُٕ، صََِٗهػ/ َُّْالسعكدية،
 نكر محمكد زناتي، كتب النكازؿ مصدران لمدراسات التاري ية كالفقهية في المغرب كاألندلس،  (ُٔ)

 . ُ، صَُِْ، دار عيف، الرباط، ُط
، مجمة دعكة الحؽ، ِْٔمحمد بف  ريفة، كقاجي  ندلسية في نكازؿ القا ي عياض، ع (ُٕ)

 . ُ، صُٕٖٗكزارة األكقاؼ كال اف اإلسالمية، المممكة المغربية، 
عمر عبد الكريـ الجيدل، المغاربة كاستحداث مصدر ت ريعي جديد،  مف كتاب مباحث في  (ُٖ)

 . ُُٖ، صُّٗٗمطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط،  ُالمذهب المالكي بالمغرب، ط
ا، ط (ُٗ) ا كمنهجن ، مكتبة الر يد، الرياض، ُمصطفى الصمدم، فق  النكازؿ عند المالكية تاري ن

 . ٓـ، صََِٕهػ/ُِْٖ
 لى  ُُ/ٓمحمد الحبيب الهيمة، مناه  كتب النكازؿ األندلسية كالمغربية مف منتصؼ القرف  (َِ)

، مجمة دراسات  ندلسية، المطبعة المغاربية لمن ر كالتكزيي، تكنس، ٗ، عُٓ/ٗنهاية القرف
 .ِّـ، صُّٗٗق/ُُّْ

قتصادم كاللقافي نكر الديف غرداكم، كتب الفتاكل مصدرنا لكتابة التاريخ االجتماعي كاال (ُِ)
ا، ع ، مجمة الدراسات التاري ية، كمية العمكـ ُْلممغرب األكسط نكازؿ المازكنى نمكذجن

 .   ٗٗ-ٕٗـ، صَُِِق/ُّّْ، الجزاجر، ِاإلنسانية كاالجتماعية، جامعة الجزاجر
 حمد بف محمد بف زياد بف عبد الرحمف بف  بطكف الم مي، مف  هؿ قرطبة، ينتمي  لى بيت  (ِِ)

بيكت العمـ، كقد تكلى الق اء بقرطبة، فك ي كتاب األق ية في ع رة  جزاء، كتكفي مف 
ـ كهك متكؿو لمق اء كالصالة معنا. انظر: )ابف فرحكف، الديباج المذهب ِْٗق/ُِّسنة 

، دار الكتب ُفي معرفة  عياف المذهب، دراسة كتحقيؽ مأمكف بف يحيي الديف الجٌناف، ط
 (.َٗـ، صُٔٗٗهػ/ُُْٕالعممية، بيركت، 
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محمد  بك عبد ا بف عمر بف لبابة القرطبي، كاف فقيهنا مقدمنا عمى  هؿ زمان  في حفظ  (ِّ)

تكلي الفتيا في قرطبة زماننا، كاف معاصرنا البف  بطكف، تكفي سنة  ،الر م كالفتيا
 (. ّْْ-ّّْـ. انظر: )ابف فرحكف، المصدر السابؽ، صِٔٗهػ/ُّْ

 . َِِ، َُٕابؽ، صمصطفى الصمدم، مرجي س (ِْ)
ماـ  (ِٓ)  بك  سحاؽ بف  حمد البرزلي القيركاني التكنسي مفتى القيركاف كفقيهها كحافظها كا 

منهـ ابف عرفة  ،جامعها الكبير بعد اإلماـ الغبريني.   ذ البرزلي العمـ عف جممة مف العمماء
اع كابف مرزكؽ الحفيد كغيرهـ، كل  ديكاف في الفق ، كل  كتاب الح اكم في النكازؿ، كالرصَّ

كهذا الكتاب ا تصر  البكسعيدم كالكن ريسي، كل  غير  فتاكم كليرة في م تمؼ فنكف العمـ. 
، تحقيؽ عبد المجيد  يالي، ُانظر: )م مكؼ،  جرة النكر الذكية في طبقات المالكية، ط

ا: ٕٖٗ، ترجمة رقـ ِْٓـ صََِّق/ُِْْدار الكتب العممية، بيركت،  . انظر  ي ن
   (.ُٔٓلصمدم، مرجي سابؽ، صمصطفى ا

 حمد بف يحيى بف محمد بف عبد الكاحد الكن ريسي نسبة  لى كن ريس، كهك جبؿ مرتفي  (ِٔ)
ـ، كن أ بمدينة تممساف ك  ذ العمـ فيها عمى ُّْٗق/ّْٖفي غرب الجزاجر. كلد سنة 

ـ في ك  ذ عمى عدد مف عمماجها، كاستقر ب  المقا ،جماعة مف  عالمها، لـ رحؿ  لى فاس
فاس لمتدريس في القركييف كغير  مف مساجدها، كت رج عمى يدي  عدد مف فقهاء فاس، كل  
عدد مف المصنفات  همها المعيار المعرب. انظر: )ابف  مدكف،  فاء الساجؿ كتهذيب 

؛ القرافى، ُّٕ، صُٔٗٗدار الفكر، دم ؽ،  ُالمساجؿ، تحقيؽ محمد مطيي الحافظ، ط
، مكتبة اللقافة الدينية، القاهرة، ُبتهاج، تحقيؽ عمى عمر، طتك يت الديباج كحمية اال

   (.ْْ-ّْـ، صََِْق/ُِْٓ
(17)

 Singer, Isidore, and Cyrus Adler. The Jewish encyclopedia: a 

descriptive record of the history, religion, literature, and customs of 

the Jewish people from the earliest times to the present day. Vol. 2. 

Funk and Wagnalls, 2921. pp. vii-viii. 
، من كرات مكتبة الحياة، بيركت، ُ، طُاإلدريسي، نزهة الم تاؽ في   تراؽ األفاؽ، جػ (ِٖ)

 . ِٔٓ، صُِٗٗ
فكىيؾ تقي في كسط صحراء نكميديا غربي سجمماسة، كيعيش  همها في ر اء نسبي بف ؿ  (ِٗ)

ا مف الصكؼ الناعـ جيد الصني الصناعة ك  التجارة التي يمارسكنها، فالنساء يصنعف نسيجن
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ي ب  األغطية، كينقم  الرجاؿ بدكرهـ  لى  سكاؽ فاس كتممساف حيث يمقى  قباالن كبيرنا مف 
التجار كيباع بألماف مرتفعة، هذا ف الن عف ممارسة  همها التجارة في بالد السكداف الغربى. 

، ترجمة محمد حجى كذ ركف، مكتبة المعارؼ، ُ، طّزب اؿ،  فريقيا، جػمارمكؿ ك)انظر: 
 (.ُِٔ، صّـ، جػُٖٗٗق/َُْٗالرباط، 

، ُابف  بي زرع، األنيس المطرب بركض القرطاس في   بار ممكؾ المغرب كمدينة فاس، ط (َّ)
؛ التممساني، المسند َِٖ-ِٖٕ، صُِٕٗدار المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 

الحسف في مءلر مكالنا  بي الحسف، دراسة كتحقيؽ ماريا  يسكس بيغرا، ال ركة الصحيت 
 .َُٗ-َُٕـ، صُُٖٗق/َُُْالكطنية لمن ر كالتكزيي، الجزاجر، 

، ن ر  محمد بف  بي  نب، ُابف  بي زرع، الذ يرة السنية في   بار الدكلة المرينية، ط (ُّ)
 .ُٓ-ُْـ، صَُِٗق/ُّّٗمطبعة جكؿ كربكنؿ، الجزاجر، 

، تحقيؽ عبد الكهاب بف منصكر، ُالممزكزل، نظـ السمكؾ في األنبياء كال مفاء كالممكؾ، ط (ِّ)
ا: ابف األحمر، رك ة ٕٔـ، صُّٔٗهػ/ُِّٖالمطبعة الممكية، الرباط،  ؛ راجي  ي ن

، مطبكعات القصر الممكي، المطبعة الممكية، الرباط، ُالنسريف في دكلة بني مريف، ط
 .ُِ-ُُـ، صُّٔٗق/ُِّٖ

ـ، بيف دكلة المكحديف مف ُُِِيكليك  ِٕهػ/َٗٔصفر  ُٓمعركة العقاب: كقعت في  (ّّ)
جانب، كممالؾ  سبانيا النصرانية مف جانب ذ ر، ككانت تمؾ المعركة هي بداية االنهيار 

، دار ِ، طُلدكلة المكحديف. راجي: )ابف األبار، الحمة السيراء، حقق : حسيف مانس، جػ
   (.ِِ-َِ، صُٖٓٗ، المعارؼ، القاهرة

، تحقيؽ جعفر الناصرل كمحمد ُ، طّالناصرم، االستقصا أل بار دكؿ المغرب األقصى، جػ (ّْ)
 .  ٓ-ّـ، صُٕٗٗق/ُُْٖالناصرل، دار الكتاب، الدار البي اء، 

 ف ك ي تاريخ محدد لهجرة اليهكد كاحتكاكهـ بالسكاف األصمييف ل ماؿ  فريقيا  مر في غاية  (ّٓ)
يث  ف األراء المتعمقة بهجرة اليهكد  ك كصكلهـ  لى تمؾ الجهات ا تمطت فيها الصعكبة؛ ح

الكقاجي التاري ية باألسطكرة. راجي: فاطمة بكعمامة، اليهكد في المغرب اإلسالمي  الؿ 
، َُُِ، ماسسة كنكز الحكمة لمن ر كالتكزيي، الجزاجر، ُـ(، طُٓ-ُّهػ/ٗ-ٕالقرنيف)

 اليهكدم في سكاحؿ البحر المتكسط الغربية راجي:. كلممزيد حكؿ الكجكد ُٓ-ُّص
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(Ortega, Manuel L. Los hebreos en Marruecos. Compañía ibero-

americana de publicaciones, 2919.  7-21). 
، ترجمة  حمد ُحاييـ الزعفراني،  لؼ سنة مف حياة اليهكد بالمغرب)تاريخ، لقافة، ديف(، ط (ّٔ)

، مكتبة المهتديف، الدر البي اء،  حالف كعبد الغنى  بك ا  . ٗ، صُٕٖٗلعـز
(47)

 Campbell, Christopher L., et al. "North African Jewish and non-

Jewish populations form distinctive, orthogonal clusters. 

“Proceedings of the National Academy of Sciences 229.44 (1221): 

24869.  
(48)

 Hirschberg, HZ JW. "The problem of the Judaized Berbers." The 

Journal of African History 4.4 (2964): 424-224,449.  
 ف ملؿ هذ  األفكار  اعت كانت رت في المجتمي عمى نطاؽ كاسي  الؿ الحقبة   (ّٗ)

ككذلؾ االستعمارية؛  ذ كانت مناسبة لممستعمر إلحداث فرقة في  كساط المجتمي المغربي، 
إل راج فجة مف المجتمي مف تحت حكـ القانكف كال ريعة اإلسالمية لييحكـ كفقنا لعادات  
كتقاليد  القديمة، كهك ما يسهؿ عمى المستعمر  عماؿ سياست  في ذلؾ المجتمي كبيف  بناج  

 كؿ عمى حد . لممزيد راجي:
(Schroeter, Daniel J. "The shifting boundaries of Moroccan Jewish 

identities." Jewish social studies 25.2(1228): 245-249). 
اعتبر اليهكد كغيرهـ مف  صحاب الديانات السماكية ن ر اليهكدية مف  عماؿ الكرع كالتقكم  (َْ)

مستنديف في ذلؾ عمى ما كرد في كتابهـ المقدس، كهذا  دل ب كؿ طبيعى  لى زيادة  عداد 
ؼ بعد السبى البابمى في القرف السادس قبؿ الميالد؛  ذ  صبت اليهكد، كلكف هذا األمر ا تم

اليهكد  كلر ميالن  لى العزلة كالعيش في مجتمعات  اصة تدعى الجيتك يطبقكف فيها نظمهـ 
الدينية كاألمة المقدسة  ال اصة. كما  صبحكا يميمكف تحت حكـ ان ريف  لى ك ي الطاجفة

 حمد )راجي:  يانتهـ، فأ ذت  عدادهـ في التناقص.كال عب الم تار، كلذا تكقفكا عف ن ر د
، دار ُ يبش، التممكد كتاب اليهكد المقدس تاري   كتعاليم  كمقتطفات مف نصكص ، ط

ر اد ال امى، اليهكد كاليهكدية في العصكر  ؛ّٕٗ-ّٓٗ، صََِٔقتيبة، دم ؽ، 
تكزيي المطبكعات، ، المكتب المصرل لُالقديمة بيف كهـ الكياف السياسى ك بدية ال تات، ط

 (.ُُٔ-ُٖٓ، ُُ-ٗص، ََُِالقاهرة، 
(42)

 Abitbol, Michel. "Juifs d'Afrique du Nord et expulsés 

d'Espagne après 2491." Revue de l'histoire des 

religions 122.2(2994): 52. 
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(41)

 Meakin, JE Budgett. "The Jews of Morocco." The Jewish Quarterly 

Review 24.4(2891): 472-471.  
نما حمم  الـ يكف هذا المقب حكرنا عمى ركاساء الج (ّْ) لية اليهكدية في بالد المغرب فحسب، كا 

ركاساء الجالية اليهكدية في كافة المجتمعات اإلسالمية التي عا كا فيها، كما لعب اليهكد 
بنى مريف، كبرز ذلؾ  كعمى ر سهـ النكاجيد نفس الدكر الذم لعبك  في بالد المغرب عمى عهد

عمى نحك كا ت في المجتمي المصرل الذل كاف ي ـ جالية يهكدية تعد مف ان ط الجاليات 
 اليهكدية في  ماؿ  فريقيا. انظر:

(Goitein, Shelomo Dov. "The medical profession in the light of the 

Cairo Geniza documents." Hebrew Union College Annual 44 

(2964): 282-282; Cohen, Mark R. "Correspondence and social 

control in the Jewish communities of the islamic world: A letter of 

the nagid Joshua maimonides." Hîstôry¯ a yêhûdît= Jewish 

history 2.1 (2986): 24, 44, 45-46).  
(44)

 Michael Berenbaum (Editor), Encyclopaedia Juduica. Second 

Edition, Keter published House Ltd 4 (1227): 224-226.  
كانت مسألة يهكد  كركبا مف المساجؿ المهمة التي نكق ت في  غمب المجالس المسككنية  (ْٓ)

كالمجالس المحمية كذلؾ، كقمما ي مك  حد تمؾ المجالس مف مناق ة  مر ي ص اليهكد، كلكٌف 
ـ، ُُِٓق/ُِٔلتي ات ذت فيها قرارات  د اليهكد كاف مجمس التيراف الرابي هـ المجالس ا
 ـ. لممزيد مف التفاصيؿ راجي:ُُِّ-ُُُّق/ُِٕ-ُُٕكمجمس فيينا

(Grayzel, Solomon. "Jews and the ecumenical councils." The Jewish 

Quarterly Review 57 (2967): 187-188, 192-191, 196-197, 422-424). 

  
 .ْٗفاطمة بكعمامة، مرجي سابؽ، ص (ْٔ) 

(47) 
Dufourcq, Charles-Emmanuel. La vie quotidienne dans 

l'Europe médiévale sous domination Arabe. FeniXX, 2978. P.282 
، كدعا  لي  البابا  نكسنت اللالث، كح ر  نحك مجمي الالتيراف الرابي: عقد في مدينة التيراف (ْٖ)

اجة ك ربعكف  سقفنا كلمانماجة مف األباء كراكساء األديرة، ف الن عف مملمي  لؼ ك ربعم
السمطة الزمنية، كناقش المجمي عدد مف المك كعات حكؿ البدع التي ظهرت في المسيحية. 

، سمسمة تاريخ ُانظر: ) نطكاف عرب كابرلص مي اؿ، مد ؿ  لى المجامي المسككنية، ط
 (.  َٖ، صُٔٗٗكتبة البكليسية، بيركت، المجامي المسككنية كالكبرم، الم
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(49) Kuttner, Stephan, and Antonio García Y. García. "A new 

eyewitness account of the Fourth Lateran Council." Traditio 12 

(2964): 244, 276. 
(52)

 Todeschini, Giacomo. Christian Perceptions of Jewish Economic 

Activity in the middle ages, Wirtschaftsgeschichte der 

mittelalterlichen Juden. Fragen und Einschätzungen München 

(1228): 2, 5-6 

لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ ليهكد كدكرهـ في األندلس راجي: )ليكبكلد تكرس بالباس، المدف  
نادية محمد جماؿ الديف كعبد ، ترجمة  ليك دكرك دل البنيا، راجع  ُاألسبانية اإلسالمية، ط

ا بف  براهيـ العمير، مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، الرياض، 
  (.َِّ-ُّّـ، صََِّق/ُِّْ

(52)
 Ortega, Manuel L.  Op. Cit., pp. 174-175. 

 . ( التي تك ت تيارات هجرة اليهكد مف األندلس في حكض البحر المتكسطُانظر  ريطة ) (ِٓ)
(54)

 Mazrui, Ali A. "When Spain Expelled the Jews and the Moors A 

Lesson in History." Africa Today 12.2 (2974): 74-74.  
(54)

 Tolan, John, Martha Keil, and Philippe Buc. "Jews and Christians 

in Medieval Europe: The historiographic legacy of Bernhard 

Blumenkranz." Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium (1225):  

421, 429.  
(55)

 Dufourcq, Charles-Emmanuel. L'Espagne catalane et le Maghrib 

aux XIII' et XIV siècles, Paris, Presses Universitaires (2966): 45, 

footnote. 5.  

ع األراضً التي سيطر عليها األسباى بلغ نحى يي جووتشير بعض التقديرات إلً أى اعداد اليهىد ف

 )45Op. Cit., p.   ,Emmanuel-Dufourcq, Charles.(يهىدي. انظر:  62222
(56)

 Abitbol, Michel. Op. Cit., p. 51, 55, 57, 59.   
مصطفي ن اط، جكانب مف الديمغرافية التاري ية لميهكد كالنصارل بالمغرب في العصر  (ٕٓ)

ـ، ُٗٗٗ، مجمة كنانيش، كمية انداب كالعمـك اإلنسانية بكجدة، المغرب، ُع المريني،
 . ٕٔ-ٔٔص

 . ُِّحاييـ الزعفرانى، مرجي سابؽ، ص (ٖٓ)
، تحقيؽ ُالعيقباني، كتاب تحفة الناظر كغنية الذاكر في حفظ ال عاجر كتغيير المناكر، ط (ٗٓ)

 . َُٕ، ُٕٓ، صُٕٔٗعمى ال ٌنكفي، المعهد الفرنسي لمدراسات ال رقية، دم ؽ، 
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(62)

 Dufourcq, Charles-Emmanuel. La vie quotidienne dans l'Europe 

médiévale sous domination arabe, p.284. 
 . ُٖٓالعيقباني، المصدر السابؽ، ص (ُٔ)
 . ُْحاييـ الزعفرانى، مرجي سابؽ، ص (ِٔ)

(64)
 Abitbol, Michel. Op. Cit., p.49,84.  

(64)
 Michael Berenbaum (Editor), Encyclopaedia Juduica, Second 

Edition, Keter published House Ltd 5 (1227): 471.  
ا مف مميمية في اتجا   (ٓٔ) دىٍبديك هي مدينة كبيرة عمى منحدر جبؿ  اهؽ عمى بعد ع ريف فرس ن

دبدك  الجنكب، كاف قد  سسها  حد  مراء بنى مريف لتككف حصننا لت زيف الحبكب بها، ك رض
نفسها جدباء ال تنت  غير القميؿ مف القمت، كمصدر الميا  بها عدة عيكف تنحدر منها 

 (. ُِٕ-َِٕ، صِالميا  مف قمة الجبؿ. انظر: )مارمكؿ كزب اؿ، مرجي سابؽ، جػ
بينهما مرحمة كاحدة، كهى  ،كهى مدينة بالقرب مف مدينة فاس ،ذكرها اإلدريسي صفركل (ٔٔ)

ة  سكاؽ، حيث تقي عمى طريؽ التجارة بيف فاس كتممساف، كلكف بها عد ،مدينة متح رة
مجهكؿ، االستبصار في )؛ ِْٗ، ِّْ كلر  همها فالحكف. اإلدريسي، مصدر سابؽ، ص

تحقيؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد، الدر المغربية لمن ر، الدار البي اء،  ،ُط عجاجب األمصار،
 (.ُّٗ، صُٖٓٗ

 ف يسكنكا في  ،بالد األندلس قبؿ طردهـ  ك هجرتهـ منها هكذا كانت عادة اليهكد حتى في (ٕٔ)
عف  ةال ي الطهـ فيها  حد، كما كانت لهـ مقابر منعزل ،مغمقة عميهـ ، حياء  اصة بهـ
 كعف غيرهـ مف  هؿ الذمة. لممزيد راجي: ،مقابر المسمميف

(Dufourcq, Charles-Emmanuel. La vie quotidienne dans l'Europe 

médiévale sous domination Aarabe, pp.281-284). 
كانت المناطؽ التي يسكنها اليهكد بالمغرب تعرؼ بالمالح، كقد كانت المنطقة األكلى التي  (ٖٔ)

-ٖٓٔ طمؽ عميها هذا االسـ في مدينة فاس عندما  رع السمطاف  بك يكسؼ يعقكب)
انت تعرؼ  صصت قطعة  رض ك ،ـ( في  ن اء مدينة ممكية جديدةُِٖٔ-ُِٗٓق/ٖٓٔ

بالمالح  ك األرض المالحة كمستقر لمحرس الممكى، لـ  صصت بعد ذلؾ لسكني اليهكد، 
 فأصبحت كؿ منطقة يسكنكنها تعرؼ بالمالح. راجي:=

=(Miller, Susan Gilson, Attilio Petruccioli, and Mauro Bertagnin. 

"Inscribing Minority Space in the Islamic City: The Jewish Quarter 
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of Fez (2448-2921)." Journal of the Society of Architectural 

Historians 62.4 (1222): 421-424). 
، دار اللقافة لمن ر كالتكزيي، الدار ِحسف الساجت، الح ارة اإلسالمية في المغرب، ط (ٗٔ)

  . َِٕ-ِٗٔـ، صُٖٔٗق/َُْٔالبي اء، 
اسيكف مجمكعة مف المسمميف الجدد مف  صؿ يهكدم،  رناؿ مرسديس كاسيا، البمديكف الف (َٕ)

 .   ُِٖ، مجمة  مؿ، ترجمة عبد العزيز بؿ الفايدة، المغرب، دت، صِٕ، عٗم 

كهى مدينتاف متقابمتاف هما  ، ىغمىات ناحية في بالد البربر مف  رض المغرب قرب مراكش (ُٕ)
هكارة البربر. لممزيد راجي: يالف التي يسكنها اليهكد، ك غمات كريكة التي يسكنها   غمات 

، تحقيؽ فريد عبد العزيز الجندل، دار الكتب العممية، ُ، طُمعجـ البمداف، جػياقكت الحمكل، )
 (.ِِٓـ، صَُٗٗبيركت، 

 .ِّٓ، صُاإلدريسي، مصدر سابؽ، جػ (ِٕ)
(74)

 Miller, Susan Gilson (Others), Op. Cit., p, 4212.  
 (. ّ، ِ، ُانظر األ كاؿ ) (ْٕ)
 . ِِّابف  بي زرع، األنيس المطرب، ص (ٕٓ)
 . َْْ؛ األنيس المطرب، صُُٔابف  بي زرع، الذ يرة السنية، ص (ٕٔ)
 .ُْٓ-ُّْالعيقباني، مصدر سابؽ، ص (ٕٕ)
(، ُِٖٔ-ُِٗٓق/ٖٓٔ-ٖٓٔفاس الجديدة  سسها  بك يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ) (ٖٕ)

طاف المرينييف حا رة ممك  بدالن كذلؾ ألسباب سياسية بين  كبيف ممكؾ تممساف، كجعمها سم
كلكفَّ السكاف سمكها فاس الجديدة. انظر: )الكزاف، كصؼ  ،مف مراكش، كسماها البي اء

، ترجمة محمد حجي كمحمد األ  ر، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ِ، طُ فريقيا، جػ
 (.ِِٖ-ُِٖ، صُّٖٗ

 .  ِْٖ-ِّٖالمصدر نفس ، ص (ٕٗ)
 . ُّٔ-ُِٔسنية، صابف  بي زرع، الذ يرة ال (َٖ)
تامفمت مدينة مبنية في سفت الجبؿ عمى ر س الصحراء، ذكرها كرب اؿ  :تافياللت قاؿ البكرم (ُٖ)

تفمفمت عمى مسافة  مسة فراسخ مف مدينة المعمكرة، ك ربعة فراسخ مف المحيط،  :فقاؿ
درياف فاف ، تحقيؽ  ُ، طِالبكرم، المسالؾ كالممالؾ، جػ)كتحيط بها الرماؿ الدقيقة. راجي: 
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؛ مارمكؿ كرب اؿ، ُِِٕ، صُِٗٗليكفف كاندرم فيرم، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 
 (.ُّٗ، صِمرجي سابؽ، جػ

(81) 
Sleuch N., Etude sur l’histoire des juifs au Maroc , Archive 

Marocaine 6 (2926): 14.  
 . ُّٗ، صِمارمكؿ كرب اؿ، مرجي سابؽ، جػ(ّٖ)
الث  مات متكاليات كميـ م ددة كالكاك ساكنة كالراء مهممة، بمد بالمغرب في جباؿ ل  يزيمُّكرىةي  (ْٖ)

 . )َُِ، صُالحمكم، معجـ البمداف، جػ( :البربر. راجي
(85)

 Michael, Berenbaum (Editor), Encyclopaedia Juduica, Vol. 1, 

Second Edition, Keter published House Ltd (1227): 765-767.  

رعىةي منطقة قديمة في جنكبي بالد المغرب، بينها كبيف سجمماسة  ربعة فراسخ، ك كلر تجارها دى  (ٖٔ)
مف اليهكد. ترتبط درعة بأسطكرة قديمة حكؿ اليهكد، ت ير تمؾ األسطكرة  لى  ف درعة كانت 
مقرنا لدكلة يهكدية مستقمة،  ال  ف تمؾ الدكلة سقطت  لناء الحركب الركمانية التي انتهت 

 نقيط)مكريتانيا(. راجي: )الحمكم،  رة الركماف عمى جميي بالد المغرب كحتى بالدبسيط
ا: ؛ انظرُّٓ، صِمعجـ البمداف، جػ  .Michael, Berenbaum. Op. Cit., Vol ي ن

6, p. 5). 
(87)

 Loc. Cit. 
ـ، ًسًجمماسىةي: مدينة جنكبي المغرب في طرؼ بالد السكداف بينها كبيف فاس مسيرة ع رة  يا  (ٖٖ)

ف. لممزيد راجي: )الحمكم، معجـ البمداف، جػ  (.ُِٕ، صّكهي في منقطي مف جبؿ دىرى

غانة: مدينة كبيرةجنكب بالد المغرب  متصمة ببالد السكداف الغربي، هي مجتمي التجار منها ( ٖٗ)
 (. ُْٖ، صْيد مكف بالد التبر. لممزيد  نظر: )الحمكم، معجـ البمداف، جػ

 .ٕٓ، ِْ، ُٗ، دار صادر، بيركت، د.ت، صُالد ك  بار العباد، طالقزكينى،  لار الب (َٗ)
 .َِِمجهكؿ، االستبصار في عجاجب األمصار، مصدر سابؽ، ص (ُٗ)
عبد ا استيتيتك، اليهكد في المغرب قراءة ؛ ُِٔ-ُِٓ، صِالكزاف، مصدر سابؽ، جػ (ِٗ)

الجمعة ا، تاري ية في المكرفكلكجيا االجتماعية منطقة الريصاني نمكذج –سكسيك
14/6/2013 

  http://www.chiadmanews.com/news87.html 

 .ِّٓاإلدريسي، مصدر سابؽ، ص (ّٗ)
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نها :  ، كمعناها القمنسكة، كقيؿCalotteالكىٌمكٌتة: كممة التينية معربة  صمها في الالتينية  (ْٗ)

كجمعت عمى  ،ك صمها كيميكتة، كمعناها البرقي. كالراجت  نها التينية معربة معربة مف الفارسية
كمكتات  ك كالكت، كقد استحدلها األيكبيكف، فكانكا يرتدكف كمكتات صفراء مف الجكخ، 
فانت رت في العالـ اإلسالمي، تمبس الكمكتات كحدها  ك بعمامة، كلـ يكف يمبسها  ال رجاؿ 

ي. لممزيد راجي: )رينهارت دكزم، المعجـ المفصؿ بأسماء المالبس الطبقة الرفيعة في المجتم
ـ، َُِِق/ُّّْعند العرب، ترجمة  كـر فا ؿ، الدار العربية لممكسكعات، بيركت، 

؛ رجب عبد الجكاد  براهيـ، المعجـ العربي ألسماء المالبس في  كء المعاجـ ّّْ-ِّْص
دار األفاؽ العربية، القاهرة،  كالنصكص المكلقة مف الجاهمية حتى العصر الحديث،

 (.ْْٓ-ْْْـ، صََِِهػ/ُِّْ
،  رح صالح الديف الهكارل، المكتبة ُالمراك ي، المعجب في تم يص   بار المغرب، ط (ٓٗ)

 .ِِْ-ِِّـ، ص ََِٔهػ/َُْٔالعصرية، بيركت 
 .ِِٖ رناؿ مرسديس كاسيا، مرجي سابؽ، ص (ٔٗ)
 .ْٗ براهيـ حركات، مرجي سابؽ، ص (ٕٗ)

("  لى تعرض اليهكد لال طهاد في  ماؿ Judaica) ارت المكسكعة اليهكدية "الجكديكا  (ٖٗ)
ـ(، كرغـ ذلؾ اال طهاد ُِٗٔ-ُُُِق/ٖٔٔ-ُٓٓ فريقيا  اصة في عهد المكحديف)

ظؿ تيار هجرة اليهكد مف  كركبا يتج  نحك بمداف العالـ اإلسالمي كعمى ر سها بالد المغرب. 
ي اإليجابى الذم تمتي ب  اليهكد في كلير مف المجتمعات كما تككد الجكديكا عمى الك 

اإلسالمية، كهك ما تعكس  المصادر األدبية في العصكر الكسطى، عمى  الؼ ما ييصكر بأف 
األدب كالفكلكمكر اإلسالمي قد  ساء  لى اليهكد. كما  ف ما تعرض ل  اليهكد مف ا طهاد 

 ي:كاف في  كقات محددة كلظركؼ طارجة. لممزيد راج
)Michael, Berenbaum (Editor). Encyclopaedia Juduica. Second Edition, 

Keter published House Ltd 1 (1227): 122, 774(. 

(99) Corcos, David. "The Jews of Morocco under the Marinides." The 

Jewish Quarterly Review 54.4 (2964): 54-55.   
(222)

 Sebag-Serfaty, Nicole. "Histoire et identité des Juifs du Maroc:" 

des siècles d'altérité paradoxale"." Horizons Maghrébins-Le droit à 

la mémoire 52.2 (1224):47.   
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(222)

 Hirschberg, H.J. Op. Cit., pp. 114-115.   
(221)

 Mazrui, Ali. A. Op. Cit., p. 74.  
ماسسة  ،ُط  ارة المغرب مف  الؿ نكازؿ الكن ريسي،كماؿ  بك مصطفى، جكانب مف ح (َُّ)

 . ّٔ، صُٕٗٗ باب الجامعة، اإلسكندرية، 
 . ْٗ، صِ براهيـ حركات، مرجي سابؽ، جػ (َُْ)
  .ُِابف األحمر، رك ة النسريف في دكلة بني مريف، مصدر سابؽ، ص (َُٓ)

 . َُّ، صِ براهيـ حركات، مرجي سابؽ، جػ (َُٔ)
، تحقيؽ عمى سامي الن ار، دار اللقافة، ُمعة في السياسة النافعة، طالمالقي، الٌ هيب الال (َُٕ)

 .  َِٖ-َِْـ، صُْٖٗهػ/َُْْالدار البي اء، المغرب، 
  .ُٖ، صْالناصرل، مصدر سابؽ، جػ (َُٖ)
بنك كقاصة مف يهكد مالح فاس، ككانكا عمى عالقة كطيدة بالسمطاف يكسؼ منذ صغر ،  (َُٗ)

كن  كينادمكن ، كعظـ  مرهـ عندما تكلى السمطنة، فعظـ يق كف ل   مكر  ال اصة كيجالس
جاههـ كسمطانهـ بيف الحا ية كعند العامة  لى  ف نكبهـ السمطاف يكسؼ كق ى عمى 

، ّسيادتهـ، كلـ يبؽ منهـ في ديكاف الممؾ  حد. راجي: )الناصرل، مصدر سابؽ، جػ
 (. ََُ، ُٖ-َٖص

م مكؼ مف بنى  بى علماف  حدل قباجؿ كتامة،  بك محمد عبد ا بف  بى مديف  عيب بف  (َُُ)
بيت  بيت عمـ كديف، د مكا في  دمة بنى مريف منذ د كلهـ المغرب كاست الصهـ ل ، كاف 
كالد  ممف تكلكا ال راج كالحسبة كغيرها مف المناصب، كما كاف مك ي سر السمطاف 

 .(ٗٗ، صّيكسؼ بف يعقكب. لممزيد راجي: )الناصرل، المصدر السابؽ، جػ

ن اؿ مايد ماؿ ا عزيز األعرجى، الدكلة المرينية عمى عهد السمطاف يكسؼ بف يعقكب  (ُُُ)
ـ، رسالة ماجستير، جامعة المكصؿ، العراؽ، َُّٔ-ُِٖٔ/َٕٔ-ٖٓٔالمريني 
 . ُٗـ، صََِْهػ/ُِْٓ

 .ََُ، صّالناصرل، مصدر سابؽ، جػ (ُُِ)

 تمؼ في اسمطانية كالرتب الممككية. ك الكزارة كرد في المصادر العربية  نها  ـ ال طط ال (ُُّ)
معني الكزارة عمى لاللة  كج  األكؿ:  نها مف الًكزر، كهك اللقؿ؛ ألف الكزير يحمؿ عف 
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الممؾ القال ، كاللاني:  نها م تقة مف األزر، كهك الظهر؛ ألف الممؾ يقكم بكزير  كقكة 
، كهك المم زرى جأ،  م الجبؿ الذم ييعتصـ ب . البدف بالظهر، ك ما اللالث:  نها م تقة مف الكى

كالكزارة  رباف، كزارة تفكيض ككزارة تنفيذ. لممزيد راجي: )األزهرم، تهذيب المغة، حقق : 
، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاهرة، د. ت، ُ، طُّعبد السالـ هاركف، جػ

د الغفكر ؛ الجكهرم، م تار الٌصحاح"تاج المغة كصحاح العربية"، حقق :  حمد عبِّْص
؛ الماكردم، قكانيف الكزارة ْٖٓ، صُٕٗٗ، دار العمـ لممالييف، بيركت، ِ، طِعطا، جػ

، ُٕٗٗ، دار الطميعة لمطباعة كالن ر، بيركت، ُكسياسة الممؾ، حقق : ر كاف السيد، ط
-ِْٗ؛ ابف  مدكف، المقدمة، صّٗ-َّ، األحكاـ السمطانية، صُْْ-ُّٕص

ِٗٗ .)  

 د اؿ الناس عمى ال ميفة حسب  ك منصب  دارم م رقي مهمة صاحب الحجابة كالحاجب ه (ُُْ)
فهاـ الدا ميف عمى السمطاف انداب التي يجب اتباعها في مقا مهـ ك همية  عمالهـ، كا 

ح رت . ا تمؼ منصب الحاجب في المغرب عن  في الم رؽ؛  ذ صار مف مهام   ف 
رتفي  أف اف كالكزراء، فاك كاسطة بيف السمطيحجب السمطاف عف العامة كال اصة، كه

كل  مهاـ جب بالمزكار، كمعناها: الميقدـ، الحاجب بذلؾ. كفي عهد بني مريف عرؼ الحا
نزاؿ سطكت  كحفظ المعتقميف في  :منها ،كليرة تنفيذ  كامر السمطاف تصريؼ عقكبات  كا 

  (.َِّ-ِٗٗسجكن . لممزيد راجي: )ابف  مدكف، المقدمة، ص

حسف، دكلة بنى مريف تاري ها كسياستها تجا  مممكة غرناطة عامر  حمد عبد ا  (ُُٓ)
ـ، رسالة ُْٓٔ-ُِٗٔهػ/ٖٗٔ-ٖٔٔاألندلسية كالممالؾ النصرانية في  سبانيا 

 . َِْـ، صََِّهػ/ُِْْماجستير، جامعة النجاح الكطنية، 
  .ِٖٓ رناؿ مرسديس كاسيا، مرجي سابؽ، ص (ُُٔ)

 . ََُ-ٗٗ، صْالناصرل، مصدر سابؽ، جػ (ُُٕ)
(228)

 Corcos, David. Op. Cit., p. 172.   
عبد ا استيتيتك، مرجي سابؽ.   (ُُٗ)

.html87http://www.chiadmanews.com/news 
(212)

 Corcos, David. Op. Cit., p. 172. 

http://www.chiadmanews.com/news87.html
http://www.chiadmanews.com/news87.html


 

  

 

 
 ـ(ُْٓٔ-ُِٖٓهػ/ٖٗٔ-ٔٓٔ)  مريف اليهكد بالمغرب األقصى في عصر بنيجكانب مف حياة 

 

ِِِٗ 

                                                                                                           
(ُُِ) Ortega, Manuel L. Op. Cit., pp. 172-174.  

 . َِِهكؿ، اإلستبصار، صمج (ُِِ)
فهد بف محمد السكيؾ، مكاقؼ بعض العمماء المغاربة مف  راء المغيمي في نازلة بناء بيعة  (ُِّ)

ـ، ََِّهػ/ُِْْ، مجمة العصكر، دار المريخ لمن ر، لندف، ِ، جػُّلميهكد بتكات، م 
 . ُُِ-ُُُص

ريقية كاألندلس كالمغرب، الكن ريسي، المعيار المعرب كالجامي المغرب عف فتاكل  هؿ  ف (ُِْ)
، ت ري  مجمكعة مف الفقهاء بع راؼ محمد حجى، كزارة األكقاؼ كال اكف ُ، طُِجػ

 .ّٕٔـ، ، صُُٖٗهػ/َُُْاإلسالمية، المممكة المغربية، 
، تحقيؽ محمد حبيب ُ، طُالبرزلي، جامي مساجؿ األحكاـ لما نزؿ بالمفتيف ك الٌحكاـ، جػ (ُِٓ)

 . َِٖ، صََِِمي، بيركت، الهيمة، دار الغرب اإلسال
 .  ُِٖ، صُالبرزلي، المصدر نفس ، جػ (ُِٔ)
 . ُِِ، صّالبرزلي، نفس المصدر ، جػ (ُِٕ)
 . ّْٕ، صٖالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (ُِٖ)
 . َُِ-ُُٗ، صِ براهيـ حركات، مرجي سابؽ، جػ (ُِٗ)

طيف، ك جاب عن  . كهذا األمر طرح قديمنا زمف المرابُِ، صِالبرزلي، المصدر السابؽ، جػ (َُّ)
ابف الحاج، بعدـ جكاز   ذ الع ر مف اليهكد ما دامكا في بمد كاحد، كيا ذ منهـ عند 

نتقالهـ  لى العدكة دكة المغربية، كيهكد المغرب عند االع ىانتقاؿ يهكد األندلس  ل
، تحقيؽ  حمد  عيب ُ، طِنكازؿ ابف الحاج التيجيبى، جػاألندلسية. انظر: )ابف الحاج، 

 (.ِٓٗ، صَُِٖفى، الجمعية المغربية لمدراسات األندلسية، تطكاف، اليكس

 . ْٗ، ص ِ براهيـ حركات، مرجي سابؽ جػ (ُُّ)
(241)

 Dufourcq, Charles-Emmanuel. l’Espagne Catalane au XIII et XIV 

siècle, p.242.  
 .ِّٖ-ِِٖ، صُالكزاف، مصدر سابؽ، جػ (ُّّ)
 . ُٖٓ، ُٕٔ، ُْٔ، ُْٓ، َُْ، ُُٗ، َُٓالكزاف، نفس المصدر كالجزء، ص  (ُّْ)
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، تحقيؽ محمد سالـ ُ، طٓالحطاب، مكاهب الجميؿ في  رح م تصر ال يخ  ميؿ، جػ (ُّٓ)

 . ْٓ-ِْ، صََُِمحمد عمى كاليدالي بف الحاج  حمد، دار الر كاف، نكك كط، 
(246)

 Ashtor, Eliyahu. "The Jews in the Mediterranean Trade in the 

Later Middle Ages." Hebrew Union College Annual 

55 (2984):262. 
-ُُٕهػ/ٕٖٗ-ِٗه اـ فكزم عبد العزيز، يهكد األندلس في ظؿ الحكـ اإلسالمي  (ُّٕ)

، مجمة دراسات  ندلسية، المطبعة المغاربية لمن ر كالتكزيي، تكنس، ُٓـ، عُِْٗ
 . َُْ، صُٔٗٗهػ/ُُْٔ

 . ٔٔمصطفي ن اط، مرجي سابؽ، ص (ُّٖ)
(249)

 Dufourcq, Charles-Emmanuel. l’Espagne Catalane au XIII et XIV 

siècle, p.242 
(242)

 Ashtor, Eliyahu. Op. Cit., p. 274; Dufourcq, Charles-Emmanuel. 

La vie quotidienne dans l'Europe medievale sous domination 

Arabe, p. 289. 
كهذ  السيادة التي حققها اليهكد في . ُُّ-ُُِفهد بف محمد السكيؾ، مرجي سابؽ ص (ُُْ)

بالد المغرب ال ت تمؼ كليرنا عما كاف لهـ مف سطكة في بالد األندلس  باف عصر ممكؾ 
ـ(، كهك ك ي    ل  الفقهاء كالعمماء حتى َُُٗ-ََُٗق/ْْٖ-ََْالطكاجؼ)

 صاغك   عرنا، فقاؿ الحسف بف الجد:
 اؿ كبالسركجػػكتاهت بالبغ      تحكمت اليهكد عمى الفركج                   
 ـ فينا لمعمكجػار الحكػػكص      اػة األنذاؿ فينػكقامت دكل                   
 اؿ هذا    زمانؾ  ف عزمت عمى ال ركجػكر الدجػؿ لألعػفق                   

اـ كالتفريط، انظر: ) الد يكنس ال الدم، تطبيؽ  حكاـ الذمييف عمى اليهكد في األندلس بيف االلتز 
 (.َُُ-ٖٗـ، صََِٓهػ/ُِْٓ، مجمة العصكر، دار المريخ لمن ر، ُٓ، م ُجػ

كذكر اإلماـ سحنكف  ف مالكنا سجؿ عف تمؾ المسألة، فأجاب ب دة كراهة  ف تعطى الدراهـ  (ُِْ)
كالدنانير التي عميها اسـ ا ألهؿ الذمة، ك دد في كراهة التعامؿ مي الصيارفة مف  هؿ 

ؾ الدنانير. سحنكف بف سعيد، المدكنة الكبرل، دار الكتب العممية، بيركت، الذمة بتم
ا: )البراذعى، التهذيب في ا تصار المدكنة، ِْٗ، صّـ، جػُْٗٗق/ُُْٓ . راجي  ي ن
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، دراسة كتحقيؽ محمد األميف كلد محمد سالـ، دار البحكث كالدراسات اإلسالمية ُ، طّجػ
حياء التراث، دبى،   (. َِٓ-ِْٗصـ، ََِِق/ُِّْكا 

. لممزيد مف ّْْ-ّّْ، صٔ، جػِْْ، َُّ، صٓالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (ُّْ)
، ِالتفاصيؿ في  مر البيي كال راء مف  هؿ الذمة راجي: ابف ر د، المقدمات الممهدات،جػ

ـ، ُٖٖٗق/َُْٖ، تحقيؽ سعيد  حمد  عراب، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ُط
 . ُُٔ-ُٔٓص

ما يرجي  لى ال يء المباع، كمنها ما يرجي  لى  :منها ،دنا مف  مسة  كج يككف البيي فاس (ُْْ)
اللمف، كمنها ما يرجي  لى المتعاقديف عمى البيي، كمنها ما يرجي  لى صفة العقد، كمنها 

، ُما تبطم  الحاؿ التي كقي فيها عقد البيي. لممزيد راجي: )التممساني، الممي في الفق ، ط
-َِٓـ، صَُُِق/ُِّْر األفاؽ العربية، القاهرة، تحقيؽ  ريؼ المرسى، دا

ِِٓ.) 
 . ٕٔ، صٔ، جػُٔٔ، صِالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (ُْٓ)

(146)
 Dufourcq, Charles-Emmanuel. La vie quotidienne dans l'Europe 
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 . ِْٔ-ِْْ، ََِ-ُٕٗ، صٓالكن ريسي، المصدر السابؽ، جػ (ُْٕ)
 . ِّٓ، صِالكن ريسي، نفس المصدر ، جػ (ُْٖ)
، دراسة كتحقيؽ عمى محمد ُالقباب،  رح مساجؿ ابف جماعة التكنسي في البيكع، ط (ُْٗ)

، الجزاجر،   .ُْٖـ، صََِٕهػ/ُِْٖ براهيـ بكركيبة، دار ابف حـز
 . ّّٔ، صُالبرزلي، مصدر سابؽ، جػ (َُٓ)
 ، ص ٓجػ ،ِٗ، صِالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (ُُٓ)
 . َِٓ، صٓالكن ريسي، نفس المصدر ، جػ (ُِٓ)
 . ُُ، صٓالبرزلي، المصدر السابؽ، جػ (ُّٓ)

ك كؿ بالد المغرب األقصى، بالد جبمية حصينة كليرة  ،تازا: هي ذ ر بالد المغرب األكسط (ُْٓ)
ة الفاكهة  اصة التيف كالعنب، تسكنها قباجؿ مف البربر تعرؼ بغىيىاتة، كبنيت في تازا مدين

كيحيط بها سكر عظيـ. )مجهكؿ،  ،الرباط في سفت  حد جبالها ت ق  الميا  العذبة
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االستبصار في عجاجب األمصار، ن ر كتعميؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد، دار الن ر 
؛ الحميرل، الركض المعطار في  بر األقطار، ُٖٔ، صُٖٓٗالمغربية، الدار البي اء، 

 (.ُِٖ، صُٕٓٗبيركت،  ، تحقيؽ  حساف عباس، مكتبة لبناف،ُط
 . ّٓٓ، صُالكزاف، مصدر سابؽ، جػ (ُٓٓ)
، تحقيؽ محمد  بك ُابف فرحكف، درة الغكاص في محا رة ال كاص) لغاز فقهية(، ط (ُٔٓ)

 . ِٕٔ، ِّْـ، صُٕٗٗهػ/ُّٗٗاألجفاف كعلماف بطيخ، المكتبة العتيقة، تكنس، 
(157)

 Dufourcq, Charles-Emmanuel. La vie quotidienne dans l'Europe 
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 . َِْ-َُْ، صِالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (ُٖٓ)
 . ٗٔمصطفى ن اط، مرجي سابؽ، ص (ُٗٓ)

(262)
 . 258حايين الزعفراني، هرجع سابق، ص 

 . ُِْ، ُُٕ، ٗٗ-ٖٗالكزاف، المصدر السابؽ، ص (ُُٔ)
 . ُِٖ، ُِٓ-ُِْص حاييـ الزعفراني، المرجي السابؽ، (ُِٔ)
كماؿ  بك مصطفى، جكانب مف الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالدينية كالعممية في المغرب  (ُّٔ)

، مركز اإلسكندرية ُاإلسالمي مف  الؿ نكازؿ كفتاكل المعيار المعرب لمكن ريسى، ط
 . ّٔ، صُٔٔٗلمكتاب، اإلسكندرية، 

  محمد الفاسي ك دلؼ فكر، المركز الجامعي ، ن ر ُابف قنفذ،  نس الفقير كعز الحقير، ط (ُْٔ)
 . ٕ، صُٓٔٗلمبحث العممي، جامعة محمد ال امس، الرباط، 

انظر في ذلؾ: )ابف جيزم، القكانيف الفقهية في تم يص مذهب المالكية كالتنبي  عمى مذاهب  (ُٓٔ)
، بيركت،  ،، تحقيؽ ماجد الحمكمُال افعية كالحنفية كالحنبمية، ط دار ابف حـز

 (. ِٕٓ-ِّٕـ، صَُِّػ/هُّْْ

كهنا يجب  ف ن ير  لى  ف الحرية التي تمتي بها اليهكد في بالد المغرب عمى عهد بنى  (ُٔٔ)
لحكا عميها  كغير  كالتي تمزمهـ بمباس ك ارات محددة-مريف فيما ي ص الذمة التي صكي

في  فاقت  لى حد كبير ما كانكا يتمتعكف ب  -تميزهـ عف المسمميف ذلؾ مف األمكر التي
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بالد األندلس؛  ذ طبقت عميهـ  حكاـ الذمة ب كؿ صاـر في بالد األندلس  لى حد تعرض 
 : انظربع هـ لممعاقبة بال رب  ك السجف النتهاك  تمؾ األحكاـ. 

)Dufourcq, Charles-Emmanuel. La vie quotidienne dans l'Europe 

medievale sous domination Arabe, p. 184(.     
 . ْٕٔ، صُبرزلي، مصدر سابؽ، جػال (ُٕٔ)
 . ْْ-ِْ، صِالبرزلي، نفس المصدر، جػ (ُٖٔ)
ا: العيقباني، مصدر سابؽ، ُِْ، ٗٔ، صٔالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (ُٗٔ) ؛ راجي  ي ن

 .َُٕ-ُٕٔص
 .ََّ، صُُالكن ريسي، نفس المصدر، جػ (َُٕ)
(ُُٕ)

 . ٖالممتحنة: سكرة  

 . َُّ، صُُالكن ريسي، المصدر نفس ، جػ (ُِٕ)
، تحقيؽ عمى سامي الن ار، دار ُ، طِابف األزرؽ، بداجي السّْمؾ في طباجي الممؾ، جػ (ُّٕ)

 . ِْٔ-ِّٔ، صََِٖهػ/ُِْٗالسالـ لمطباعة كالن ر كالتكزيي كالترجمة، القاهرة، 
 .ُالممتحنة: سكرة ( ُْٕ)
 . ّٕٓ-ِٕٓ، صّالبرزلي، مصدر سابؽ، جػ (ُٕٓ)
 
، ِ/ُٔمؽ، ما جاء في المهاجرة، حديث رقـ  نس بف مالؾ، المكطأ، باب حسف ال  (ُٕٔ)

؛ ال ككاني، َُِ، صْ؛ الزيمعى، نصب الراية ألحاديث الهداية، باب الهبة، جػَٖٗص
. كركا  ابف طاهر مف حديث عاج ة ُُُِ، صُِْٕنيؿ األكطار، باب الهب  كالهدية، 

 .َّٖ/ِْٓ ُبمفظ تهادكا تزدادكا حبنا. انظر ابف طاهر، مسند ال هاب، جػ
 
 . ُُِ-ُُُ، صُُالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (ُٕٕ)
 . ِِّ، صّ، جػسابؽ البرزلي، مصدر (ُٖٕ)
 . َْٓ، صْالبرزلي، المصدر نفس ، جػ (ُٕٗ)
 .ّٓ-ِٓ، صٕالكن ريسي، المصدر السابؽ، جػ (َُٖ)
 .ٓسكرة الماجدة:  (ُُٖ)
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 . ُٗ-ٗ، صِالكن ريسي، نفس المصدر، جػ (ُِٖ)
 . ِٕٔ-ِٕٓ، صّالبرزلي، المصدر السابؽ، جػ (ُّٖ)
 . ُُْالعيقباني، مصدر سابؽ، ص (ُْٖ)
 .ٕٗالكاقعة: سكرة   (ُٖٓ)
 . ِٖٓ-ِْٖ، صّالبرزلي، المصدر السابؽ، جػ (ُٖٔ)
هك  بك محمد عبد ا بف عمى بف عبد ا لاللنا بف عبد العزيز بف سممكف الكناني  (ُٕٖ)

ق/ ٗٔٔـك كلد سنة  يخ عصر  عممنا كف الن ك مقنا، كاف  مامنا في كلير مف العم الغرناطي
ـ. انظر: )م مكؼ، مصدر سابؽ، َُّْق/ُْٕكتكفي  هيدنا في كاقعة طريؼ سنة 

 (.    ُٖٕ، ترجمة رقـَّٕ، صُجػ
، تحقيؽ ُابف سممكف، العقد المنتظـ لمحكاـ فيما يجرل بيف  يديهـ مف العقكد كاألحكاـ، ط (ُٖٖ)

 . ّٖـ، صَُُِهػ/ُِّْمحمد عبد الرحمف ال اغكؿ، دار انفاؽ العربية، القاهرة، 
هك  مر مقرر ال  الؼ في  بيف الفقهاء، لذا ال نجد ل  ذكر ال عند البرزلي كال عند  (ُٖٗ)

الكن ريسي، فرجعنا في  مر ال فعة  لى كتاب التهذيب. راجي: )البراذعى، مصدر سابؽ، 
 (.  ُِٓ، صْجػ

 . ٔٓ، صَُالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (َُٗ)
ا:َُٕ، صْجػالبرزلي، مصدر سابؽ،  (ُُٗ)  . انظر  ي ن

Dufourcq, Charles-Emmanuel. La vie quotidienne dans l'Europe 

medievale sous domination Arabe, p. 186, 

 .ِْالماجدة: سكرة  (ُِٗ)
  .َُٖ-َُٕ، صْ، جػالبرزلي، المصدر نفس  (ُّٗ)
 . ُِٗ، صَُالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (ُْٗ)
 . َُّ-َّٗلجزء، صالكن ريسي، نفس المصدر كا (ُٓٗ)
 . ُْٖ، صٔالبرزلي، المصدر السابؽ، جػ (ُٔٗ)
 . ٖاإلنساف:سكرة  (ُٕٗ)
 . ْْْ-ِْْ، صٓالبرزلي، المصدر نفس ، جػ (ُٖٗ)
 . ٗٓ، صٕالكن ريسي، المصدر السابؽ، جػ (ُٗٗ)
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، ٕ؛ الكن ريسي، المصدر السابؽ، جػْْْ-ِْْ، صٓالبرزلي، المصدر السابؽ، جػ (ََِ)

 . ٔٔ-ٓٔص
، كالحاكـ في المستدرؾ ُْٗ،ٖٔ/ٔ، ك حمد في مسند  َُِ/ِمـ في صحيح  ا رج  مس (َُِ)

 ُّٗ/ِ، كابف ماج  في سنن  ِّّ/ِ، كالدارمي في سنن  ُِِ/ِ
 . ُٔ-َٔ، صٖ؛ جػّْٗ-ّْٖ، صٕالكن ريسي، المصدر السابؽ، جػ (َِِ)
 . ِٔ-ُٔ، ٖالكن ريسي، نفس المصدر، جػ (َِّ)
 . ْٖ، صٖالكن ريسي، المصدر نفس ، جػ (َِْ)
 . ِْٗ، صِالبرزلي، مصدر سابؽ، جػ (َِٓ)
 . ْٖٗ، صِالكن ريسي، نفس المصدر ، جػ (َِٔ)
 . ِِٓ، ٖٖ-ٕٖ، صّالكن ريسي، نفس المصدر، جػ (َِٕ)
 . ّْٓ، صِالكن ريسي، نفس المصدر، جػ (128)
 . ُْٖ، صٔالبرزلي، مصدر سابؽ، جػ (129)
 . ِْٓ-ِّٓ، صِالكن ريسي، المصدر السابؽ، جػ (122)
 .  ِْٔ-ُِٔ، صِاجي: ابف األزرؽ، مصدر سابؽ، جػلممزيد ر  (122)
 . ُّٔ-ُِٔالعيقباني، مصدر سابؽ، ص (121)
، ِ. الكن ريسي، المصدر السابؽ، جػّّْ-ِّٗ، َِٖ، ص،ٔالبرزلي، مصدر سابؽ، جػ (124)

 .ُْٔ؛ العيقباني، المصدر السابؽ، صِّٓ، ِّٔص
 . ْٗ، صِ براهيـ حركات، مرجي سابؽ، جػ (124)

(125)
 Michael, Berenbaum (Editor). Encyclopaedia Juduica, Second 

Edition, Keter published House Ltd 4 (1227):261. 

    ف تمتي اليهكد بهذا القدر مف الحرية في ممارسة  عاجرهـ الدينية في معابدهـ ال اصة في       
نما عاش  كنؼ الدكلة اإلسالمية ليس باألمر الجديد  ك المستحدث في ظؿ بنى         مريف، كا 
 اليهكد هذا المناخ مف الحرية قبؿ ذلؾ في كنؼ الدكلة اإلسالمية ببالد األندلس، غير  ن  لـ       
 يسمت لهـ ببناء معابد جديدة غير التي كانت قاجمة بالفعؿ. انظر:      

)Dufourcq, Charles-Emmanuel. La vie quotidienne dans l'Europe 

 médiévale sous domination Arabe, p. 284(. 
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 . ِِٔ، صٗٓ-ٖٓ، صٖالكن ريسي، مصدر سابؽ، جػ (126)
تكات: تقي في جنكب غرب الجزاجر، ككانت تملؿ  قميمنا كبيرنا في العصكر الكسطى، كتكات  (127)

محطة تجارية كبيرة تربط بيف السكداف األكسط كالغربي مف جانب، كبمداف ال ماؿ األفريقي 
ر. كتعد تكات مف المناطؽ القديمة السابقة عمى ظهكر اإلسالـ كمصر مف جانب ذ 

كانت ار  في المنطقة، كقد تمتي ذلؾ اإلقميـ بقدر كبير مف االستقالؿ  الؿ العصكر 
الكسطى، كي ـ اإلقميـ العديد مف المدف منها تمنطيط كتميمكف كتسابيت كعيف صالت. 

لعزيز الف تعلى، مناهؿ الصفا ؛ عبد آَٖ-َٓٓ، صِانظر: )الكزاف، مصدر سابؽ، جػ
، تحقيؽ عبد الكريـ كريـ، مطبكعات كزارة األكقاؼ كال جكف ُال رفاء، ط في مألر مكالينا

 (. ٖٕ-ّٕاإلسالمية كاللقافية، المغرب، د.ت، 
 . ُٖ، صُ، طِمرمكؿ كزب اؿ،  فريقيا، مرجي سابؽ، جػ (128)
 . ّٕقتصادية كالدينية كالعممية، صكماؿ  بك مصطفى، جكانب مف الحياة االجتماعية كاال (129)

محمد بف عبد الكريـ بف محمد المغيمي مف كبار عمماء بالد المغرب، كلد في بمدة مغيمة  (112)
ـ، كقد تتممذ عمى  يدم كبار فقهاء عصر ، كعمى ر سهـ الفقي  عبد ُِْٕق/ُّٖسنة 

تنكيرية  ممت بالد  الرحمف اللعالبي، كال يخ يحيى بف بدير، كغيرهما، كقاـ برحالت عممية
المغرب كالسكدانيف األكسط كالغربي، ككانت ل  العديد مف المراسالت العممية مي فقهاء 

ـ في َُّٓق/َٗٗعصر ، لعؿ  برزها كانت مي السيكطي في مصر. تكفي المغيمي سنة 
تكات عقب مقتؿ كلد  ال يخ عبد الجبار مف قبؿ اليهكد. لممزيد راجي: ) حمد بابا، نيؿ 

، تحقيؽ عبد الحميد عبد ا الهرامة، من كرات الدعكة ُ، طِهاج بتطريز الديباج، جػاالبت
؛ ابف مريـ، البستاف في ذكر األكلياء ٕٗٓ-ٕٕٓ، صُٖٗٗاإلسالمية، طرابمس، ليبيا، 

 (. ِٓٓ، صَُٖٗق/ُِِٔ، المطبعة اللعالبية، الجزاجر، ُكالعمماء بتممساف، ط
ق ية راجي: )فهد بف محمد السكيكت، مكاقؼ بعض العمماء حكؿ مكاقؼ العمماء مف تمؾ ال (112)

، مجمة العصكر، ُّ، م ِراء المغيمي في نازلة بناء بيعة لميهكد بتكات، جػذالمغاربة مف 
 (.ُِِ-ُُْـ، صََِّهػ/ُِْْدار المريخ لمن ر، لندف، 

 . ُّْ، ُِٗ، ُِٔ-ُِٓ، صِالكزاف، مصدر سابؽ، جػ (111)
 . ْٖ، صُػالكزاف، نفس المصدر، ج (114)
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 بك محمد عبد ا بف  بي بكر مفتى تكات، كقد عارض المغيمي في فتكا  ب صكص يهكد  (114)

ف  نكركا عمى  هؿ الذمة  تكات، ككاف  الصة قكل  في تمؾ النازلة  ف عمماء اإلسالـ كا 
بعض  فعالهـ  ال  نهـ لـ ينكركا الكناجس في جممة ما  نكرك ، كرجي في ذلؾ  لى بعض 

، ِكابف عرفة كابف يكنس، كغيرهما. راجي: )الكن ريسي، مصدر سابؽ، جػالعمماء 
 (.ُِٗ-ُِْص

 . ُِْ، صِالكن ريسي، نفس المصدر، جػ (115)
 . ُِٕ-ُِٔالكن ريسي، المصدر نفس ، ص (116)
 .ِِّالكن ريسي، نفس المصدر كالجزء، ص (227)

هؿ العنكة، فأهؿ الصمت كاف ابف سهؿ قد مٌيز في حكم  في تمؾ النازلة بيف  هؿ الصمت ك  (118)
يقركف عمى ما هك مكجكد مف دكر العبادة دكف  ف يحدلكا فيها  ية زيادات، كال يسمت لهـ 
ف هدمت كناجسهـ ال يعاد بنااها.  ما  هؿ العنكة  بعحداث كناجس في مداجف المسمميف، كا 

ف كانكا منقطعيف عف  فال تترؾ لهـ كنيسة  ال هدمت كال يحؽ لهـ  ف يحدلكا كنيسة كا 
نما صار لهـ عهد حرمت  المسمميف ال ي الطكنهـ؛ ألنهـ ليس لهـ عهد يكفي لهـ ب ، كا 
ب  دمااهـ عندما   ذت الجزية منهـ. لممزيد راجي: )ابف سهؿ، اإلعالـ بنكازؿ األحكاـ 

، تحقيؽ نكرة محمد عبد العزيز التكيجرم، ب.د.ف، ُ، طِالمعركؼ باألحكاـ الكبرل، جػ
 (.ٕٕٓ-ّٕٕص ،ِـ، جػُٓٗٗق/ُُْٓ

، تحقيؽ محمد فتحي  بك بكر، الدار المصرية ُ، طِالطرطك ي، سراج الممكؾ، م  (119)
 . َٓٓـ، صُْٗٗق/ُُْْالمبنانية، القاهرة، 

 . ٕٕٓ حمد بابا، مصدر سابؽ، ص (142)
 المهماز: هي عبارة عف حديدة تككف في عقب الراكب ين س بها الدابة لتسرع في الم ي. (142)
 .ِٗٓ، ِٔٓ-ِْٓ، ِْٖ، صِمصدر سابؽ، جػ الكن ريسي، (141)
 . َِٓالكن ريسي، نفس المصدر كالجزء، ص (144)
(144)

 . 152-149الىنشريسي، نفس الوصدر والجزء، ص 
  .ِِالمجادلة: سكرة  (145)
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 .ُٓٓ-ُْٓ، صُُالكن ريسي، المصدر نفس ، جػ (146)
 .ْٖ-ْٕ، صُِالكن ريسي، المصدر نفس ، جػ (147)

(148)
 Fred, Skolink and Michael, Berenbaum (editors). Encyclopaedia 

Juduica, Second Edition, Keter Published House Ltd 4 (1227): 

419-442, 441, 524, 515.  

 ( بالممحؽ. ْانظر  كؿ )
كلكٌف بعض  فرد تمؾ العاجالت قد قرر مغادرة المغرب  لى جهات   رل، كالعكدة مرة   رم  لى 

 كركبا  ك االستقرار في  را ى الدكلة العلمانية، كعاجمة  المناطؽ ال مالية مف
(، كهى عاجمة يهكدية مف  صؿ  سباني انتقؿ  فرادها Abiatar(  ك  بياتار)Attarعطار)

ـ بد  اسـ هذ  ُٕق/ُُـ، كبداية مف القرف ُٓ-ُْق/ٗ-ٖ لى المغرب  الؿ القرنيف 
 سطى. لممزيد راجي. العاجمة ينت ر في  مسترداـ كلندف كهامبرج، كذسيا الك 

)Michael, Berenbaum. Encyclopaedia Juduica. 1, p. 619, 645-646(.   
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 قائًح ادلصادر وادلراجع
 ادلصادر -أوالً 
  حمػػػػػػد بابػػػػػػا،  حمػػػػػػد بػػػػػػف  حمػػػػػػد بػػػػػػف  حمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػر  قيػػػػػػت التنبكتػػػػػػى 

 ـ، نيؿ االبتهاج بتطريز الديباج، تحقيؽ عبد الحميد عبد إُِٔ/ػهَُّٔت
 . ُٖٗٗ، من كرات الدعكة اإلسالمية، طرابمس، ليبيا، ُالهرامة، ط

  اإلدريسػػػػػي،  بػػػػػى عبػػػػػد ا محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدا بػػػػػف  دريػػػػػس
، من ػػكرات مكتبػػة ُـ، نزهػػة الم ػػتاؽ فػػي ا تػػراؽ األفػػاؽ، طُُْٔهػػػ/َٔٓت

 .ُِٗٗالحياة، بيركت، 

 اطي المػػالقي ابػػف األزرؽ، محمػػد بػػف عمػػى بػػف محمػػد بػػف عمػػى بػػف قاسػػـ الغرنػػ
، بداجي السّْمؾ في طبػاجي الممػؾ، تحقيػؽ عمػى سػامي الن ػار، ُُْٗهػ/ٖٔٗت
، دار السػػػػػػػػػالـ لمطباعػػػػػػػػػة كالن ػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػي كالترجمػػػػػػػػػة، القػػػػػػػػػاهرة، ِط

 .ََِٖهػ/ُِْٗ

  البراذعى،  مؼ بف  بى القاسـ محمد األزدم القيركاني مف عممػاء القػرف الرابػي
دراسة كتحقيؽ محمد األميف كلػد محمػد الهجرم، التهذيب في ا تصار المدكنة، 

حيػػػػػػاء التػػػػػػراث، دبػػػػػػى، ُسػػػػػػالـ، ط ، دار البحػػػػػػكث كالدراسػػػػػػات اإلسػػػػػػالمية كا 
 ـ.ََِِ/ػهُِّْ

 ـ، جػػػامي ُّْٖهػػػػ/ُْٖالبرزلػػػي،  بػػػي القاسػػػـ بػػػف  حمػػػد البمػػػكم التكنسػػػي ت
، ُمساجؿ األحكاـ لمػا نػزؿ بػالمفتيف ك الٌحكػاـ، تحقيػؽ محمػد حبيػب الهيمػة، ط

 .َََِمي، بيركت، دار الغرب اإلسال
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  البكػػػػػرل، عبػػػػػد ا بػػػػػف عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف  يػػػػػكب بػػػػػف عمػػػػػرك
ـ، المسالؾ كالممالؾ، تحقيؽ  درياف فاف ليكفف كانػدرم فيػرم، َُْٗهػ/ْٕٖت
 .ُِٗٗ، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ُط

  التممسػػػاني، محمػػػد بػػػف  حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف  بػػػي بكػػػر العجيسػػػي
د الصػػحيت الحسػػف فػػي مػػءلر مكالنػػا  بػػي الحسػػف، ـ، المسػػنُّٕٗ/ػهػػُٖٕت

، ال ػػركة الكطنيػػة لمن ػػر كالتكزيػػي، ُدراسػػة كتحقيػػؽ ماريػػا  يسػػكس بيغػػرا، ط
 ـ.ُُٖٗ/ػهَُُْالجزاجر، 

 ـ، َُّْهػػ/ُْٕابف جيزم،  بك القاسـ محمػد بػف  حمػد بػف عبػد ا الكمبػي ت
ال ػػافعية  القػػكانيف الفقهيػػة فػػي تم ػػيص مػػذهب المالكيػػة كالتنبيػػ  عمػػى مػػذاهب

، بيػػػػركت، ُكالحنفيػػػػة كالحنبميػػػػة، تحقيػػػػؽ ماجػػػػد الحمػػػػكم، ط ، دار ابػػػػف حػػػػـز
 ـ.َُِّهػ/ُّْْ

 ـ، ُُّْ/ػهػػِٗٓابػػف الحػػاج، محمػػد بػػف  حمػػد بػػف الحػػاج التجيبػػي القرطبػػى ت
، الجمعيػػػة ُنػػػكازؿ ابػػػف الحػػػاج التيجيبػػػى، تحقيػػػؽ  حمػػػد  ػػػعيب اليكسػػػفى، ط

 َُِٖالمغربية لمدراسات األندلسية، تطكاف، 

 ـ، ُْٕٓ/ػهػْٓٗحطاب، محمد بف محمد بف عبد الرحمف المالكي المغربي تال
مكاهب الجميؿ في  رح م تصر ال ػيخ  ميػؿ، تحقيػؽ محمػد سػالـ محمػد عمػى 

 ،ََُِ، دار الر كاف، نكك كط، ُكاليدالي بف الحاج  حمد، ط

  مػػػدكف،  بػػػك زيػػػد كلػػػٌي الػػػديف بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد اإل ػػػبيمي ابػػػف 
 ػػػفاء السػػػاجؿ كتهػػػذيب المسػػػاجؿ، تحقيػػػؽ محمػػػد مطيػػػي ـ، َُْٓ/ػهػػػَٖٖت

 ـ.ُٔٗٗ، دار الفكر، دم ؽ، ُالحافظ، ط
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  ـ، ُِّٓ/ػهػػِٕٔابػػف  بػػي زرع، عمػػي بػػف عبػػد ا الفاسػػي ت كػػاف حينػػا سػػنة
، ُاألنيس المطرب بركض القرطاس فػي   بػار ممػكؾ المغػرب كمدينػة فػاس، ط

 .ُِٕٗدار المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 

 ---------دار المنصػكر ُ، الذ يرة السنية في   بار الدكلة المرينية، ط ،
 .ُِٕٗلمطباعة، الرباط، 

 ػهػِٕٔالزيمعي، جماؿ الديف  بى محمد عبد ا بف يكسػؼ الحنفػى ت/َُّٔ ،
نصػػب الرايػػة ألحاديػػث الهدايػػة مػػي حا ػػية النفيسػػة المهمػػة بغيػػة األلمعػػي فػػي 

 ق.ُّّٗبيركت، ، المكتب اإلسالمي، ِت ري  الزيمعي، ط

  ابػػػػف سػػػػممكف، عبػػػػد ا بػػػػف عمػػػػى بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز الكنػػػػاني
ـ، العقػػد المنػػتظـ لمحكػػاـ فيمػػا يجػػرل بػػيف  يػػديهـ مػػف العقػػكد ُُِّهػػػ/ُِٕت

، دار األفػػػاؽ العربيػػػة، ُكاألحكػػػاـ، تحقيػػػؽ محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف ال ػػػاغكؿ، ط
 ـ.َُُِهػ/ُِّْالقاهرة، 

 ـ، اإلعػالـ َُّٗ/ػهْٖٔعبد ا األسدل ت ابف سهؿ،  بي األصبغ عيسى بف
بنػػػكازؿ األحكػػػاـ المعػػػركؼ باألحكػػػاـ الكبػػػرل، تحقيػػػؽ نػػػكرة محمػػػد عبػػػد العزيػػػز 

 ـ،ُٓٗٗ/ػهُُْٓ، ب.د.ف، ُالتكيجرل، ط

 ـ، نيػؿ األكطػار ُّْٖ/ػهػَُِٓال ككاني، محمد بف عمى بف محمد اليمنػي ت
، بيػت ُبػي عمفػة، طفي  رح منتقى األ بار،  رج  حاديل  راجد بف صبرم بف  

 .ََِْاألفكار الدكلية، لبناف، 

 ـ، َُِٔ/ػهػْْٓابف طاهر، محمد بف سالمة بف جعفػر بػف عمػى الق ػاعي ت
، ماسسػػة الرسػػالة، ُمسػػند ال ػػهاب، تحقيػػؽ حمػػدل عبػػد المجيػػد الٌسػػمفي، ط

 ـ.  ُٖٓٗ/ػهَُْٓبيركت، 
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 كؾ، ، سػراج الممػُُِٔ/ػهَِٓالطرطك ى،  بى بكر محمد بف الكليد الفهرل ت
، الػػػػدار المصػػػػرية المبنانيػػػػة، القػػػػاهرة، ُتحقيػػػػؽ محمػػػػد فتحػػػػي  بػػػػك بكػػػػر، ط

 ـ.ُْٗٗ/ػهُُْْ
 ـ، َُُٕ/ػهػػّْٔابػػف عبػػد البػػر،  بػػي عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد ا بػػف محمػػد ت

، دار ابػف الجػكزم، ُجامي بياف العمـ كف م ، تحقيػؽ  بػي األ ػباؿ الزهيػرم، ط
 ـ.ُْٗٗ-ػهُُْْالمممكة العربية السعكدية، 

  العزيػػز الف ػػتعلى، مناهػػؿ الصػػفا فػػي مػػءلر مكالينػػا ال ػػرفاء، تحقيػػؽ عبػػد  عبػػد
، مطبكعػػػات كزارة األكقػػػاؼ كال ػػػجكف اإلسػػػالمية كاللقافيػػػة، ُالكػػػريـ كػػػريـ، ط
 المغرب، د.ت.

  العيقبػػػاني،  بػػػي عبػػػد ا محمػػػد بػػػف  حمػػػد بػػػف قاسػػػـ بػػػف سػػػعيد التممسػػػاني
حفػظ ال ػعاجر كتغييػر ـ، كتاب تحفة الناظر كغنيػة الػذاكر فػي ُْٕٔهػ/ُٕٖت

، المعهػػػد الفرنسػػػي لمدراسػػػات ال ػػػرقية، ُالمنػػػاكر، تحقيػػػؽ عمػػػى ال ػػػٌنكفي، ط
 . ُٕٔٗدم ؽ، 

  ـ، ُُّٓهػػ/ُٗٗابف غازل، محمد بف  حمد بف محمػد بػف محمػد بػف عمػى ت
الركض الهتكف في   بػار مكناسػة الزيتػكف، تحقيػؽ عبػد الكهػاب بػف منصػكر، 

 ـ.ُٖٖٗهػ/َُْٖ، المطبعة الممكية، الرباط، ِط
  ابػػػػػف فرحػػػػػكف،  بػػػػػراهيـ بػػػػػف نػػػػػكر الػػػػػديف  بػػػػػك الحسػػػػػف عمػػػػػى بػػػػػف محمػػػػػد

ـ، الديباج المذهب في معرفة  عياف المػذهب، دراسػة كتحقيػؽ ُّٔٗ/ػهٕٗٗت
، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػركت، ُمػػػػػػأمكف بػػػػػػف يحيػػػػػػي الػػػػػػديف الجٌنػػػػػػاف، ط

 ـ.ُٔٗٗهػ/ُُْٕ
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 تك ػػيت  ـ،ُٗٗٓ/ػهػػََُٖالقرافػػى، بػػدر الػػديف محمػػد بػػف يحيػػى بػػف عمػػر ت
، مكتبة اللقافة الدينية، القاهرة، ُالديباج كحمية االبتهاج، تحقيؽ عمى عمر، ط

 ـ.ََِْ/ػهُِْٓ
 ـ،  لػػر الػػبالد ك  بػػار ُِّٖ/ػهػػِٖٔالقزكينػػى، زكريػػا بػػف محمػػد بػػف محمػػكد ت

 ، دار صادر، بيركت، د.ت.ُالعباد، ط
 ـَُْٖهػػ/َُٖابف قنفذ،  حمد بف حسف بف عمى بف ال طيب القسػنطيني ت ،

، المركز الجامعي ُ نس الفقير كعز الحقير، ن ر  محمد الفاسي ك دلؼ فكر، ط
 .ُٓٔٗلمبحث العممي، جامعة محمد ال امس، الرباط، 

  مالػػؾ بػػف  نػػس،  بػػك عبػػد ا مالػػؾ بػػف  نػػس بػػف مالػػؾ بػػف عػػامر األصػػبحي
، ُـ، مكطػػأ مالػؾ، تحقيػؽ محمػػد فػااد عبػد البػػاقي، طٕٓٗ/ػهػُٕٗالحميػرم ت
 ـ.ُٓٗٗ/ػهَُْٔلتراث، بيركت، دار  حياء ا

  ـ، اإلستبصار في عجاجب األمصار، ن ر كتعميػؽ سػعد ُِق/ٔمجهكؿ، القرف
 .ُٖٓٗ، دار الن ر المغربية، الدار البي اء، ُزغمكؿ عبد الحميد، ط

 ـ،  ػجرة النػكر الذكيػة ُُْٗ/ػهػَُّٔم مكؼ، محمػد بػف محمػد بػف قاسػـ ت
، دار الكتػػػب العمميػػػة، ُي، طفػػػي طبقػػػات المالكيػػػة، تحقيػػػؽ عبػػػد المجيػػػد  يػػػال

 ـ.ََِّ/ػهُِْْبيركت، 
 ـ، المعجػب َُِٓ/ػهْٕٔالمراك ي،  بك محمد عبد الكاحد بف عمى التميمي ت

، المكتبػة العصػرية، ُفي تم يص   بار المغرب،  رح صالح الديف الهكارل، ط
 ـ.ََِٔهػ/َُْٔبيركت 

 تممسػػػػانى ابػػػػف مػػػػريـ،  بػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف  حمػػػػد المميتػػػػى المػػػػديكنى ال
، ُـ(، البسػػػتاف فػػػي ذكػػػر األكليػػػاء كالعممػػػاء بتممسػػػاف، طُُٖٔ/ػهػػػَُِٖت

 ـ.ُٖٓٗ/ػهَُْٔالمطبعة اللعالبية، الجزاجر، 
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 ـ، نظػػـ ُِٕٗهػػػ/ٕٗٔالممػػزكزم، عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد النجػػار المكناسػػى ت
، ُالسمكؾ فػي األنبيػاء كال مفػاء كالممػكؾ، تحقيػؽ عبػد الكهػاب بػف منصػكر، ط

 ـ.ُّٔٗهػ/ُِّٖية، الرباط، المطبعة الممك
 لسػاف ـ، ُّْٖهػػ/ْٕٗابف منظكر،  بك الف ؿ جماؿ الديف محمد بف مكػـر ت

 هػ.ََُّ، دار صادر، بيركت، ُالعرب، ط
 ـ، ُٕٖٗ/ػهػُُّٓالناصرم،  بك العبػاس  حمػد بػف  الػد بػف محمػد الػدرعي ت

االستقصػػػػا أل بػػػػار دكؿ المغػػػػرب األقصػػػػى، تحقيػػػػؽ جعفػػػػر الناصػػػػرم كمحمػػػػد 
 ـُٕٗٗ/ػهُُْٖ، دار الكتاب، الدار البي اء، ُ، طالناصرم

 ـ، المنهػاج فػي َُّٖ/ػهػٕٔٔالنككم،  بػك زكريػا يحيػي بػف  ػرؼ بػف مػٌرم ت
، بيػػػػػت األفكػػػػػار الدكليػػػػػة، األردف، ُ ػػػػػرح صػػػػػحيت مسػػػػػمـ بػػػػػف الحجػػػػػاج، ط

 ـ. َََِ/ػهُُِْ
 ـ، كصػؼ  فريقيػا، َُٓٓهػػ/ٕٓٗالكزاف، الحسف بػف محمػد الزيػاتي الفاسػي ت

، دار الغػػػرب اإلسػػػالمي، بيػػػركت، ِحجػػػي كمحمػػػد األ  ػػػر، ط ترجمػػػة محمػػػد
ُّٖٗ. 

 ـ، المعيػار المعػرب َُٖٓهػػ/ُْٗالعبػاس  حمػد بػف يحيػى ت الكن ريسي،  بػك
كالجامي المغػرب عػف فتػاكل  هػؿ  فريقيػة كاألنػدلس كالمغػرب، ت ػري  محمكعػة 

، كزارة األكقػػاؼ كال ػػاكف اإلسػػالمية، ُمػػف الفقهػػاء بع ػػراؼ محمػػد حجػػى، ط
 ـ.ُُٖٗهػ/َُُْمكة المغربية، المم

 ـُِِٖهػػ/ِٔٔياقكت الحمكل،  هاب الديف  بك عبد ا الركمى البغدادل ت ،

، دار الكتػػػب العمميػػػة، ُمعجػػػـ البمػػػداف، تحقيػػػؽ فريػػػد عبػػػد العزيػػػز الجنػػػدل، ط
 ـ.َُٗٗبيركت، 
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ا
ً
 ادلراجع انعرتيح-ثاَي

 لة، الػدار البي ػاء، ، دار الر اد الحديُ براهيـ حركات، المغرب عبر التاريخ، ط
 ـ.َََِهػ/َُِْ

  حمػػد  يػػبش، التممػػكد كتػػاب اليهػػكد المقػػدس تاري ػػ  كتعاليمػػ  كمقتطفػػات مػػف 
 .ََِٔ، دار قتيبة، دم ؽ، ُنصكص ، ط

  نػػكر محمػػػكد زنػػػاتي، كتػػػب النػػػكازؿ مصػػػدران لمدراسػػػات التاري يػػػة كالفقهيػػػة فػػػي 
 ـ.َُِْدار عيف، الرباط،  ُالمغرب كاألندلس، ط

 رانػػي،  لػػؼ سػػنة مػػف حيػػاة اليهػػكد بالمغرب)تػػاريخ، لقافػػة، ديػػف(، حػػاييـ الزعف
، ط ، مكتبػػػة المهتػػػديف، الػػػدر ُترجمػػػة  حمػػػد  ػػػحالف كعبػػػد الغنػػػى  بػػػك العػػػـز

 .ُٕٖٗالبي اء، 
 دار اللقافػػػػة لمن ػػػػر ِحسػػػػف السػػػػاجت، الح ػػػػارة اإلسػػػػالمية فػػػػي المغػػػػرب، ط ،

 ـ.ُٖٔٗ/ػهَُْٔكالتكزيي، الدار البي اء، 
  اهيـ، المعجػػـ العربػػي ألسػػماء المالبػػس فػػي  ػػكء المعػػاجـ رجػب عبػػد الجػػكاد  بػػر

، دار األفاؽ العربية، ُكالنصكص المكلقة مف الجاهمية حتى العصر الحديث، ط
 ـ.ََِِهػ/ُِّْالقاهرة، 

  ر اد ال امى، اليهكد كاليهكدية في العصكر القديمة بػيف كهػـ الكيػاف السياسػى
 .ََُِمطبكعات، القاهرة، ، المكتب المصرل لتكزيي الُك بدية ال تات، ط

 مكتبػة ُركجي  لك تكرنك، فاس فػي عصػر بنػى مػريف، ترجمػة نقػكال زيػادة، ط ،
 .ُٕٔٗلبناف، بيركت، 

  رينهػػارت دكزم، المعجػػـ المفصػػؿ بأسػػماء المالبػػس عنػػد العػػرب، ترجمػػة  كػػـر
 ـ.َُِِ/ػهُّّْ، الدار العربية لممكسكعات، بيركت، ُفا ؿ، ط
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 ماسسػػة ِريخ المغػػرب فػػي العصػػر اإلسػػالمي، طالسػػيد عبػػد العزيػػز سػػالـ، تػػا ،
 .ُِٖٗ باب الجامعة، اإلسكندرية، 

 دار الغػرب اإلسػالمي، بيػركت، ُعبد العزيز بعبدا، معممة الفقػ  المػالكي، ط ،
 ـ.ُّٖٗ/ػهَُّْ

  عمػػر عبػػد الكػػريـ الجيػػدل، المغاربػػة كاسػػتحداث مصػػدر ت ػػريعى جديػػد،  ػػمف
، مطبعػػة المعػػارؼ الجديػػدة، ُرب، طكتػػاب مباحػػث فػػي المػػذهب المػػالكى بػػالمغ

 .ُّٗٗالرباط، 
 (ُّهػػػ/ٗ-ٕفاطمػػة بكعمامػػة، اليهػػكد فػػي المغػػرب اإلسػػالمي  ػػالؿ القػػرنيف-

 .َُُِ، ماسسة كنكز الحكمة لمن ر كالتكزيي، الجزاجر، ُـ(، طُٓ
  كماؿ  بك مصطفى، جكانب مف الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالدينية كالعمميػة

مي مػػف  ػػالؿ نػػكازؿ كفتػػاكل المعيػػار المعػػرب لمكن ريسػػى، فػػي المغػػرب اإلسػػال
 .ُٔٔٗ، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية، ُط

 ----------- ،جكانب مف ح ارة المغػرب مػف  ػالؿ نػكازؿ الكن ريسػي ،
 .ُٕٗٗماسسة  باب الجامعة، اإلسكندرية،  ُط

 دم دكرك ك ليػػػ ترجمػػػة اإلسػػػالمية، األسػػػبانية المػػػدف بالبػػػاس، تػػػكرَّس ليكبكلػػػد 
 مركػز ،ُط العميػر،  بػراهيـ بف ا كعبد الديف جماؿ محمد نادية راجع ، البنيا،
 .ََِّهػ/ُِّْ الرياض، اإلسالمية، كالدراسات لمبحكث فيصؿ الممؾ

 مكتبػػة المعػػارؼ ُمرمػػكؿ كزب ػػاؿ،  فريقيػػا، ترجمػػة محمػػد حجػػى كذ ػػركف، ط ،
 .ُٖٗٗالجديدة، الرباط، 

 ػػػا، طمصػػػطفى الصػػػمدم، فقػػػ  النػػػكاز ، مكتبػػػة ُؿ عنػػػد المالكيػػػة تػػػاريخن كمنهجن
 ـ.ََِٕهػ/ُِْٖالر يد، الرياض، 
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ا
ً
 انذورياخ انعرتيح-ثانث

  رنػػاؿ مرسػػديس كاسػػيا، البمػػديكف الفاسػػيكف مجمكعػػة مػػف المسػػمميف الجػػدد مػػف 
، مجمػة  مػؿ،المغرب، ِٕ، عٗ صؿ يهكدم، ترجمػة عبػد العزيػز بػؿ الفايػدة، مػ 

ََُِ. 
 اإلنجػػازات الح ػػارية لدكلػػة بنػػى مػػريف فػػي المغػػرب  ميػػؿ جميػػؿ ب يػػت القيسػػى ،

، مجمة كمية التربية األساسػية، ّٕ، عُٗهػ، م ٖٗٔ-ٖٔٔاألقصى لممدة مف 
 جامعة بغداد، د.ت

 مجمػة األصػكؿ ُعابد بف محمد السيفانى، معنى النكازؿ كاالجتهػاد فيهػا، العػدد ،
 .ََِٗهػ/ َُّْكالنكازؿ، السعكدية، 

 مجمػػة جامعػػة َُ، مػػد ؿ  لػػى فقػػ  النػػكازؿ، العػػددعبػػد الحػػؽ بػػف  حمػػد حمػػيش ،
 .ََِٗاإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، السعكدية، 

 تاري يػة فػي المكرفكلكجيػا  –عبد ا استيتيتك، اليهكد في المغرب قراءة سكسػيك
  َُِّ/ٔ/ُْالجمعة االجتماعية منطقة الريصاني نمكذجا، 

http://www.chiadmanews.com/newsٖٕ.html 
  فهػػد بػػف محمػػد السػػكيكت، مكاقػػؼ بعػػض العممػػاء المغاربػػة مػػف  راء المغيمػػي فػػي

، مجمة العصكر، دار المػريخ لمن ػر، ِ، جػُّنازلة بناء بيعة لميهكد بتكات، م 
 ـ.ََِّهػ/ُِْْلندف، 

 لسػػية كالمغربيػػة مػػف منتصػػؼ محمػػد الحبيػػب الهيمػػة، منػػاه  كتػػب النػػكازؿ األند
، مجمػة دراسػات  ندلسػية، المطبعػة ٗ، العػددُٓ/ٗ لى نهاية القرف ُُ/ٓالقرف 

 ـ.ُّٗٗ/ػهُُّْالمغاربية لمن ر كالتكزيي، تكنس، 
، مجمػة ِْٔمحمد بف  ريفة، كقاجي  ندلسية فػي نػكازؿ القا ػي عيػاض، العػدد -

 .ُٕٖٗالمغربية، دعكة الحؽ، كزارة األكقاؼ كال اف اإلسالمية، المممكة 

http://www.chiadmanews.com/news87.html
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