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و   أتقدم بهذا البحث المتواضع إلى شعبة التاريخ في كلية العلوم اإلنسانية 

كون قد  العلوم االجتماعية بجامعة أبي بكر بلقـايد بتلمسان ، و أرجو أن أ
 مي.البحث العلمساهمت في إبراز جوانب معينة تهم  

 
و ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المحترم و القدير األستاذ  
الدكتور عبدلي لخضر نضير مجهوداته الكبيرة و إرشاداته القيمة ، و  

 رة . ي قدم لي النصح و المساعدة إلتمـام هذه المذكالذ
 

ن أشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة األساتذة المحترمين  كما ال يفوتني أ
الذين وافقوا على مناقشة هذا العمل ، كما أتقدم بالشكر إلى كل األفراد  
العاملين بثانوية علي عين السبع في بــــاب العسـة على مـآزرتهم و تشجيعهم  

 ز .  بد العزيلــي خـاصة األستـاذ صوفي سعيد و بـوغزال ع
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  حممد صلى اهلل عليه وسلم ة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا، والصال ن الرحيمبسم اهلل الرمح
 أما بعد:

إىل تفكك الوحدة  الثالث عشر امليالدي ،اهنيار دولة املوحدين يف منتصف القرن السابع اهلجري  أدى 
 املغرب األدىن  حفص يف ة، بنومية الثالثاإلسال، وذلك على إثر قيام الدول  السياسية لبالد املغرب اإلسالمي

افس بني هذه الدول الثالث وقد اشتد التن ، املغرب األقصى يف واملرينيون املغرب األوسط زيان يف وبنو
، إال أنه  ، ورغم بعض االنتصارات اليت حققها املرينيون يف بالد املغرب واألندلس ار برتكة املوحدينلإلستئث

 يستييعوا أن يههروا بتلك املكانة والقوة اليت كان  عليها دولة املوحدين، وعليه استمرت يالحظ أن املرينيني مل
دولة بين عبد الواد يف   وكان  م 13و 14هـ/8و 7القرنني   احلروب والنزاعات املستمرة يف بالد املغرب طيلة

من الصمود واحلفاظ على   ، إال أن ذلك مل مينعها غرب األوسط خالل هذه الفرتة تبدو احللقة األضعفامل
 .طيلة هذه الفرتة كياهنا
، كان  العالقات الثقافية والفكرية تأخذ  ةالثالث ر واحلروب العديدة بني هذه الدوللصراع املريخضم ايف و 

متاما ملا كان  تشهده األوضاع السياسية من حروب ونزاعات طويلة، ومل تتأثر بشكل واضح  امنحى مغاير 
      بني املغرب األوسط     حيث شهدت العالقات الثقافية والعلمية، م 13و 14هـ /8و 7خالل القرنني 
خالل دور  من ، ويههر بوضوح هذا األمر كما كان احلال مع املرابيني و املوحدين  ازدهارا و املغرب األقصى

   ني السابع ل القرنومسامهة علماء املغرب األوسط يف تنشيط احلركة الثقافية والعلمية يف املغرب األقصى خال
 و الثامن اهلجريني ، الثالث عشر و الرابع عشر امليالديني .

والثامن  األوسط خالل القرنني السابع التاريخ الثقايف لبالد املغرب يفالبحث  إطاريندرج هذا املوضوع يف 
جوانب ومعييات اهلجريني ، الثالث عشر و الرابع عشر امليالديني ، و ذلك من خالل التعرف على خمتلف 

احلياة الثقافية و العلمية فيه و الذي سيكون أثره واضحا عند التيرق إىل دور علماء املغرب األوسط يف 
خالل هذه الفرتة ، و هنا ال بد من اإلشارة إىل أن اإلشعاع الثقايف و العلمي الذي عرفته بالد املغرب األقصى 

خر ، و هو العلماء من التنقل من مكان إىل آ هؤالءمكن الرحلة العلمية كان  هي الرافد و اجلسر الذي 
 األمر الذي سينعكس باإلجياب على تيور احلياة الثقافية والعلمية و ازدهارها.

 امليروحة حتاول قدر اإلمكان معرفة و رصد مسامهة علماء املغرب األوسط يف اإلشعاع الثقايف  اإلشكاليةإن 

م ، و يف حماولة منا ملعرفة حجم 13و14هـ/ 8و7ألقصى خالل القرنني و العلمي الذي شهدته بالد املغرب ا
ماء يف ميدان هذه املسامهة اليت قدمها علماء املغرب األوسط ، فإننا حاولنا اقتفاء أثر و نشاط هؤالء العل

دون  اإلفتاء و      و الوظائف األخرى اليت هلا عالقة باحلركة الثقافية مثل القضاء و التأليفالتدريس و اإلقراء 
أن نغفل نشاط علماء املغرب األوسط يف اجملالس السليانية اليت كان يشرف عليها أمراء بين مرين ، و هذا 
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و  عرفته بالد املغرب األوسطالذي  األمر كذلك ، هو الذي سيكشف لنا عن مدى أمهية املستوى احلضاري
 الثقايف  والعلمي هلذه املرحلة   مقدار اإلنتاجمعرفة هذا املستوى سيقودنا بال شك إىل التعرف على حجم و 

وعلى هذا األساس ميكن  و بناءا على هذه املعييات ستتكون لنا صورة واضحة و جلية عن موضوع الدراسة. 
 حصر أمهية موضوع الدراسة فيما يلي:

 ، من خالل م13و 14هـ/8و 7رصد مرحلة هامة من تاريخ بالد املغرب اإلسالمي خالل القرنني  -
 ، وقياس درجة التيور احلاصل يف املنيقة. الكشف عن اجلوانب املتعلقة باحلياة الثقافية والعلمية

 ابالد املغرب األوسط واملغرب األقصى ومه ت الثقافية والفكرية بني حاضريتبيان العالقات والصال -
املغربني خاصة  ، وهي العالقات اليت ساهم يف توطيدها عدد كبري من علماء فاس وتلمسان  مدينيت

 علماء املغرب األوسط.

الوقوف على الرتاث واجلهد الذي ساهم به علماء املغرب األوسط من خالل االزدهار الذي شهدته  -
، والذي كان له األثر الواضح يف تلك السمعة واملكانة املتميزة  بالد املغرب األقصى خالل هذه الفرتة

 املغرب األقصى. اليت حهي هبا علماء املغرب األوسط يف مدن

 كاآلي:  ودواعي اختياري هلذا املوضوع فهي أما عن أسباب  

 فيما خيص موضوع الدراسة.  إثراء النقا  العلمياملسامهة يف -

التعرف على الهروف اليت أحاط  بانتقال علماء املغرب األوسط إىل املغرب األقصى والدور الذي  -
يف املغرب األقصى خالل القرنني السابع و الثامن  افية والعلميةقام به هؤالء العلماء يف ازدهار احلركة الثق

 .م 13و  14اهلجريني 
الوقوف على التيورات السياسية اليت عرفتها املنيقة خاصة تلك اليت كان  هلا صلة وعالقة باحلياة  -

 الثقافية والعلمية.

 : ، فهي ترمي إىل حتقيق التايل أما عن أهداف هذه الدراسة  
مهة ودور علماء املغرب األوسط يف اإلشعاع الثقايف والعلمي الذي شهدته بالد املغرب إبراز مسا -

، والكشف عن اجلوانب املتعلقة باحلالة الثقافية العامة اليت   م13و 14هـ/8و 7األقصى خالل القرنني 
 كان  عليها بالد املغرب.

 بالد املغرب خالل ة يفثقافة الرئيسال دراسة سبل التبادل العلمي بني تلمسان وفاس باعتبارمها مراكز -
 العصر الوسيط ، إىل جانب القريوان .

 الوقوف على القضايا اليت شغل  علماء املغرب األوسط خالل ارحتاهلم إىل املغرب األقصى. -

 : حدود هذه الدراسة فهي تتضمن اآلي أما
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 ط يف تنشيط احلركةاء املغرب األوس: وهي البحث يف دور ومسامهة علمأوال احلدود املوضوعية
م حسب األهداف السابقة وخية 13و 14هـ/8و 7الثقافية والعلمية يف املغرب األقصى خالل القرنني 

 الدراسة اآلي ذكرها.
: تغيي هذه الدراسة بالد املغرب األوسط واألقصى خالل الفرتة الزمنية املمتدة ثانيا اإلطار الزماين

 م(.13و 14ثامن اهلجري )من القرن السابع اهلجري إىل القرن ال
 شمل بالد املغرب األوسط واألقصى.ثالثا اإلطار املكاين : وي

 وأنا أعد هذه الدراسة فقد واجهتين بعض الصعوبات، لعل من أبرزها:

ت هذه الرسالة على قرنني من الزمن فقط، يف حني استمر النشاط ، حيث اقتصر  طبيعة الرسالة -
 هذه الفرتة. املغرب األوسط بعد لعلماء العلمي

إغفال بعض املؤلفات املصنفات اليت وضع  خالل هذه الفرتة نشاط علماء املغرب األوسط يف  -
املؤلفات علماء املغرب األوسط الذين زاروا فاس ومدن املغرب  هذه مثال  ، حيث نعت املغرب األقصى

ماشى والوظيفة اليت أصبح  األقصى األخرى باملدرس واحملقق غري أهنا مل تتوسع يف إبراز نشاطهم مبا يت
 رمسية يف هذه الفرتة باستثناء الفقهاء والقضاة..

يف املغرب األقصى مما جيعل  ابه وتيابق املعلومات اليت أرخ  جلهود علماء املغرب األوسطتش -
 االستفادة قليلة خاصة كتب اليبقات والرتاجم.

، فكان املنهج التوفيقي الذي جيمع بني  ذلك لقد استفدت من املنهج التارخيي يف مجيع املسائل اليت تيلب 
، هو املنهج الذي سرت عليه يف هذا  مناهج البحث العلمي املتبعة يف الدراسات العلمية واألكادميية املعاصرة

 البحث ، كما مل أغفل املنهج التحليلي فيما بدا يل يف حتليل ما وجدته حمتاجا لذلك.
 هج التايل:  وقد سلك  يف كتابة هذه الدراسة املن

ما  و الثقافية اعتمدت على املصادر خاصة القريبة من الفرتة املدروسة يف التأريخ للتيورات السياسية -
 ، فإن مل أجد جلأت إىل املصادر املتأخرة نسبيا عنها. استيع 

، فيما رأي  فيه فائدة يف فهم مسألة أو يف معرفة  بإجيازعرف  بالعديد من األعالم واألماكن  -
  ، وكتب اجلغرافيا والرحالت اليبقات والرتاجم املشهورة ، وذلك بالرجوع إىل كتب لها التارخييتسلس

 واعتمدت يف ترتيب األعالم على سنة الوفاة.

، باإلضافة إىل بعض املراجع احلديثة  مثة مادة علمية يف الكثري من املصادر خاصة كتب اليبقات والرتاجم
، وأورد هنا عرض وحتليل ألهم املصادر واملراجع اليت  اء يف هذه الدراسةاملتخصصة اليت تناول  بعض ما ج
 : ، وهي اعتمدت عليها إلجناز هذه الدراسة
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 : أوال المصادر

، كالعلماء والسياسيني واألدباء  : تبحث هذه الكتب يف حياة مشاهري الرجال وأعماهلم كتب الرتاجم-
ث يف دور علماء املغرب األوسط ونشاطهم العلمي يف يبح نهر إىل أن موضوع هذه الدراسة، وبال وغريهم

، فمن اليبيعي أن يكون هذا النوع من الكتب واملؤلفات من املصنفات األكثر اعتمادا واليت   املغرب األقصى
 كان منها:

كتاب "جذوة االقتباس فيمن حل من العلماء مدينة فاس" للمؤرخ أمحد بن حممد ابن أيب العافية   .1
م( وهو كتاب تراجم للعلماء الذين 1111هـ/ 1211)ت  ، املعروف بابن القاضي املكناسي مث الفاسي

نزلوا مدينة فاس واستقروا فيها من بالد املغرب اإلسالمي وحىت من األندلس، باإلضافة إىل العلماء الذين 
التعريف مبدينة فاس  ب، حيث يتضمن القسم األول من هذا الكتا أجنبتهم مدينة فاس يف خمتلف العصور

ويرتجم هذا القسم لثالمثائة  لقرويني من خالل ذكر خيباء منربه، وتاريخ بناء جامع ا منذ عهد األدارسة
ن هذا الكتاب فيرتجم لستمائة وسبعني شخصية سياسية وعلمية وأدبية مشهورة أما القسم الثاين م وتسع
مهم جدا ألنه يؤرخ لدور عدد كبري من علماء  وأربعني شخصية سياسية وثقافية أيضا، وهو كتاب وس 

 م ( . 13و  14و الثامن اهلجريني )  السابع املغرب األوسط الذين زاروا مدينة فاس خالل القرنني

م( وهو كتاب يرتجم 1117هـ/1241كتاب "نيل االبتهاج بتيريز الديباج" ألمحد بابا التنبكيت )ت  .1
وتتميز تراجم هذا الكتاب بدقة الوصف ، دراسات الدينية والعربية لفئة من الناس جتمعها صفة االهتمام بال

وإمتاعه مع قدرة فائقة على إيراد التفاصيل يف تراجم من عاصرهم املؤلف، وتضمن هذا الكتاب ترمجة 
مع  يلثمامنائة واثنتني من علماء وفقهاء املذهب املالكي خاصة أولئك الذين برزوا يف بالد املغرب اإلسالم

 لعلماء املغرب األوسط خالل الفرتةة ، وقد أورد هذا املؤلف ترمجة مستفيض عض علماء بالد املشرقذكر ب
 املدروسة.

لعدد هام  التلمساين وهو كتاب يرتجماء والعلماء بتلمسان" البن مرمي كتاب "البستان يف ذكر األولي .4
ا فيها والذين قدموا إليها من جباية من العلماء الذين أجنبتهم مدينة تلمسان وكذلك العلماء الذين استقرو 

، وهو كتاب يرتجم لعدد هام من علماء املغرب األوسط والذين كان هلم نشاط  وفاس وبالد األندلس
ملحوظ يف احلياة الثقافية والفكرية يف بالد املغرب اإلسالمي، خاصة أولئك العلماء الذين رحلوا إىل مدينة 

 فاس.

الكتب واملؤلفات اليت أرخ  لبالد املغرب اإلسالمي لفرتة زمنية طويلة مشل  : وهي  كتب التاريخ العام -  
ا منها استفادة نوعية ألهنا تناول  ابعها املوسوعي فقد كان  استفادتن، ونهرا لي احلياة السياسية والثقافية

راء النقا  الفكري بالدراسة والتحليل تاريخ بالد املغرب اإلسالمي من زوايا خمتلفة، مما ساهم بال شك يف إث
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باإلضافة إىل أن هذه الكتب تضع احلياة الثقافية والعلمية يف إطارها السياسي ومن بني هذه ، واحلياة الثقافية 
 : الكتب
كتاب "تاريخ ابن خلدون" املسمى ديوان العرب واملبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر ومن  .1

بن خلدون، وقد اعتمدت فيه على اجلزء ن ن تأليف عبد الرمحن األكرب وهو معاصرهم من ذوي السليا
، وهو اجلزء الذي يكاد يكون متخصصا يف تاريخ بالد املغرب األوسط واألقصى خالل القرنني  السابع منه

بن خلدون فيما خيص تاريخ وخرب ألخبار واألحداث اليت عرج عليها هـ. ومن خالل ا13و 14هـ/8و 7
بن خلدون توسع كثريا يف ، وبالرغم من أن   يت شكلتها هذه األخرية يف هذه املنيقةقبيلة زناتة والدول ال

، فإن القسم األخري من اجلزء السابع والذي تضمن التعريف بابن خلدون  املسائل واألخبار السياسية
 ، فإنه تضمن تراجم عديدة لعلماء املغرب األوسط والذين كان هلم نشاط واضح يف مؤلف هذا الكتاب

 ، الرابع عشر امليالدي. بالد املغرب األقصى خاصة خالل القرن الثامن اهلجري

كتاب "أزهار الرياض يف أخبار عياض" وكتاب "نفح الييب من غصن األندلس الرطيب" وصاحب  .1
م( فكتاب أزهار الرياض 1141هـ/1231مؤلف هاذين الكتابني هو أمحد بن حممد املقري التلمساين )

اجمللد اخلامس ترمجة  ىل جانب الكتاب الثاين نغم الييبيف أدب املغاربة وقد تضمن إ هو من خري ما ألف
لعدد من علماء املغرب األوسط وأهم املصنفات العلمية واألدبية اليت وضعها هؤالء العلماء باإلضافة إىل 

صوص نثرية كما تضمنا هاذين الكتابني مقاطع شعرية ونغرب األقصى ،  العلمي واألديب يف املنشاطهم 
 لعدد من علماء تلمسان.

 ثانيا المراجع: 
كتاب "االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى" تأليف أبو العباس أمحد بن خالد الناصري، حيث  .1

تضمن اجلزء الثالث منه تاريخ الدولة املرينية وإن ركز املؤلف على األحداث السياسية اليت عايشها كل 
شار إىل ذكر املؤسسات واملراكز الثقافية اليت أنشأها هؤالء السالطني والتنويه ، فإنه قد أ سليان مريين

 حبرصهم الشديد وعنايتهم بالعلم وأهله.

يقع يف جزأين يتناول  للمؤلف عبد العزيز فياليل ، و هو كتاب "تلمسان يف العهد الزياين  "كتاب  .1
، و هو مؤلف يف غاية األمهية ذلك أنه يرصد  بالدراسة و التحليل تاريخ مدينة تلمسان يف العهد الزياين

و ثقافية و اجتماعية و عمرانية ، و هو بذلك  اقتصاديةتاريخ هذه املدينة من جوانب خمتلفة سياسية و 
 يعترب مرجعا مهما هلذه الفرتة . 

املغرب حركات والذي يتناول بالدراسة تاريخ  إبراهيمكتاب "املغرب عرب التاريخ" اجلزء الثاين، تأليف  .4
، وهو كتاب يتعرض ألحداث املغرب وتيوراته يف  األقصى من بداية الدولة املرينية إىل هناية الدولة السعدية



 مقدمــة

 م  

، وهذا املؤلف يقدم معلومات قيمة عن  امليادين السياسية والدينية واالجتماعية والعمرانية والفكرية
 رينيني.املؤسسات واملراكز الثقافية يف املغرب األقصى على عهد امل

بالبحوث الدينية وبشؤون الثقافة والفكر تصدرها وزارة عموم  ة دعوة احلق، وهي جملة شهرية تعىنجمل .3
، وقد أفادتين هذه اجمللة كثريا يف التأريخ للحركة الفكرية يف عهد املرينيني ألن  األوقاف باململكة املغربية

يف كتابة هذه املقاالت وحتريرها جمموعة من الكثري من مقاالهتا تعترب متخصصة يف هذا الشأن ويساهم 
 حممد املنوين مثل  اإلسالميالكتاب املشهورين واملتخصصني يف تاريخ العصر الوسيط يف بالد املغرب 

 ن .، و عبد العزيز بن عبد اهلل وآخري حركات وإبراهيم، وعبد اهلل كنون 

ر علماء املغرب األوسط يف ازدهار احلركة : دو  بالنسبة خلية البحث، فقد كتب  هذا املوضوع حت  عنوان
 م وتشمل اخلية:13و 14هـ/8و 7الثقافية والعلمية يف املغرب األقصى خالل القرنني 

 مقدمة -      

اإلشارة بالدراسة والتحليل ألهم التيورات السياسية اليت  :  وقد تضمن هذا الفصل فصل متهيدي  -
املغرب  بني دول  مع الرتكيز على طبيعة العالقات السياسية شهدهتا بالد املغرب خالل الفرتة املدروسة

 اإلسالمي من هناية املوحدين إىل أواخر القرن الثامن اهلجري.

الذي تناول احلياة الثقافية والعلمية يف املغربني األوسط واألقصى مع الرتكيز على  ،  الفصل األول  -
باإلضافة إىل  اليت كان  سائدة يف ذلك الوق   ة التعليممساجد وطريقو املؤسسات الثقافية من مدارس 

 . و أبرز العلماء كان  تدرسطريقة التعليم املتبعة و أصناف العلوم اليت  
                      ، و قد حاولنا يف هذا الفصل تتبع مسرية هؤالء العلماء يف املغرب األقصى الفصل الثاين 
لة يف طلب العلم ، و ذلك من خالل رصد أبرز الشخصيات اليت حصلوا عليها يف إطار الرح الوظائفو 

العلمية اليت سيكون هلا دور و مسامهة يف النشاط و احلركة الفكرية    و العلمية يف املغرب األقصى خالل 
 الفرتة املدروسة .

الفصل الثالث، وحاول  يف هذا الفصل تتبع النشاط العلمي واألديب لعلماء املغرب األوسط الذين   -
أو استقروا يف فاس ومدن املغرب األقصى األخرى وكان هلم نشاط بارز يف إثراء النقا  الفكري  اارو ز 

وحلقات الذكر وتكوين عدد ال بأس به من اليلبة وشيوخ العلم، باإلضافة إىل املؤلفات واملصنفات اليت 
لة مرجعا ليالب العلم ل  لعقود طوي هذه الفرتة وهي املؤلفات اليت ظوضعها علماء املغرب األوسط يف

 ليس يف املغرب األقصى فحسب وإمنا يف مجيع بالد املغرب اإلسالمي.
 خامتــة -    



 مقدمــة

 ن  

لوق  استيع  التغلب اوبعد، فهذا جهد علمي متواضع يف موضوع فيه قدر من الصعوبة، لكن مع مرور 
  سبحانه وتعاىل.على بعض منها بفضل اهلل
 حاول  فيها قدر ه وتعاىل الذي وفقين إلمتام واجناز هذه الدراسة واليت سبحانوأوال وأخريا فإين أشكر اهلل

 د بتقنيات ومنهجية البحث األكادميي العلمي.املستياع التقي
الذي مل  لخضر عبدلي الدكتور األستاذ املشرف على هذه املذكرة وهو األستاذ : كما أخص بالشكر والتقدير

 يبخل علي بأي نصح أو توجيه.
 واللـــه و لــي التـوفيق                                                         

 . 1211 سبتمرب 12 تلمسان ، يف                                                                      
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مل ( من فرض سييرهتا على كام1111-1111/هـ118-113)متكن  دولة املوحدين 
 لك يرجع إىل اخلليفة، والفضل يف ذ اجلنويب من األندلس لك اجلزءبالد املغرب اإلسالمي مبا يف ذ

 نفوذ( الذي متكن من مد م1114-1142/ هـ118-113) ياملوحدي عبد املؤمن بن علي الكوم
طنجة غربا وعليه أصبح  بالد املغرب اإلسالمي حت   شرقا إىل مدينة ة برقةدولة املوحدين من مدين

ه الدولة أوجها يف عهد اخلليفة أيب يوسف . وقد بلغ  هذ1سييرة دولة واحدة هي دولة املوحدين
ي أحلق بالنصارى هزمية ساحقة يف معركة ( الذم1118-1183/هـ111 -182يعقوب املنصور )

ا ى شهدت الدولة املوحدية يف عهد هذمن جهة أخر  ، باألندلس م1111/ـه111سنة األرك
 .2املوحدية من والسالم يف أرجاء الدولةاخلليفة تنهيما إداريا حمكما حيث ساد األ

 : م 31و31هـ/ 8و7األوضاع السياسية في المغرب األوسط خالل القرنين  
  م1111هـ/121باألندلس سنة  يتفق معهم املؤرخني على أن هزمية املوحدين يف معركة العقاب  

ه الدولة حيث متكن النصارى يف األندلس من يار دولة املوحدين وتصدع كيان هذكان  بداية الهن
 .3االستيالء على بعض اإلمارات واحلصون اإلسالمية

، وشهدت بالد املغرب بعد سنة  أما يف بالد املغرب اإلسالمي فلم تكن الوضعية باحلسنة 
رة اخلالفة املوحدية مدينة بداية ظهور اضيرابات وفنت داخلية مس  مركز وحاضم  1111هـ/121
، فبعد معركة العقاب بايع أشياخ املوحدين  املغرب اإلسالمي خمتلفة من جهات مناطقويف  مراكش

                                           
- ص سنة إحدى      و برقة : مدينة كبرية قدمية بني اإلسكندرية و افريقية بينها و بني البحر ستة أميال و هي مرج أفيح و تربة محراء افتتحها عمرو بن العا

املعيار يف خرب األقيار، حتقيق إحسان عباس،  مد بن عبد املنعم احلمريي ، الروضمنرب ينزهلا القادم من ديار مصر إىل القريوان ، أنهر :  حم عشرين ، و برقة أول
 .  84، ص  4891، بريوت، مكتبة لبنان 2ط
،ص 4891املوحدين، حتقيق حممد سعيد العريان، القاهرة عبد الواحد املراكشي ، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب من لدن فتح األندلس إىل آخر عصر  - 1

133 . 
- وهناك كان  وقيعة األرك على صاحب قشتالة ومجوع النصارى على يد املنصور  األرك : حصن منيع مبقربة من قلعة رياح أول حصون أذفونش باألندلس ،

  .22روض املعيار ، ص: ال ، أنهر يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن سنة إحدى وتسعني ومخسمائة
 . 422، ص 4882، لبنان 4، من قبيل الفتح اإلسالمي إىل الغزو الفرنسي ، اجمللد الثاين ، ط حسني مؤنس، تاريخ املغرب وحضارته - 2

- صفر من سنة تسع وستمائة  العقاب : بكسر العني باألندلس بني جيان وقلعة رياح ، كان  يف هدا املوضع وقيعة عهيمة وهزمية على املسلمني يف منتصف
 . 149، أنهر : الروض املعيار ، ص 

3
ص     1171، األنيس امليرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس ، دار املنصور لليباعة والوراقة ، الرباط  ابن أيب زرع الفاسي - 

132 . 
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صغري السن  كانومبا أنه   (م1114-1113/هـ112-111)يوسف املنتصر باهلل ابن حممد الناصر 
تعاون مع كبار مشيخة املوحدين بالسلية فازدادت األوضاع سوءا واعرتى الدولة استبد أعمامه وبال

وشهدت دولة املوحدين يف عهده قيام فتنة داخلية يف  1مهاهر الضعف والنقص وزادت يف األدبار
ن بن الفرس الذي انتحل اإلمامة مسه عبد الرحيم بن عبد الرمحاليت ظهر فيها زعيم إ بالد كزولة

ن القضاء وحدي املستنصر متكن مإال أن اخلليفة امل ، ياين الذي سيمأل األرض عدالالقحعى أنه واد
إال أن ذلك مل يكن إال بداية لههور جمموعة من الفنت والثورات الداخلية اليت  عليه وإمخاد هذه الفتنة

ا وتقلص يف إضعافه يف جهات خمتلفة ومتعددة مما زادأرهق  كاهل الدولة املوحدية وبددت جهودها 
 .2نفوذها

-1114/هـ111-112)بعد وفاة اخلليفة املستنصر، توىل اخلالفة املوحدية عبد الواحد املخلوع  
والذي مل تدم فرتة حكمه طويال، وعليه بايع أشياخ املوحدين أبو حممد عبد اهلل العادل  (م1113

 األندلس فقد والذي يف عهده نقض  إفريقية بيعتها له، أما يف (م1117-1114/هـ111-113)
رفض وايل املوحدين على قرطبة حممد بن إدريس البياسي االعرتاف ببيعة اخلليفة العادل وذهب به 

ومل هتدأ هذه الفنت الداخلية يف عهد اخلليفة  ،3و ملك النصارىمر إىل أن يعقد حتالفا مع الفونصاأل
-1141/ـه132-142) ومن بعده الرشيد (م1141-1118/هـ111-111 )     املأمون

ض املدن اإلسالمية وخرج  بذلك ة للنصارى يف األندلس السرتجاع بعمما أعيى فرص (م1131
 .4واشبيلية اجلزيرة اخلضراء األندلس مجاعة من طاعة املوحدين عدا

                                           
 . 212ص ابن أيب زرع الفاسي ، املصدر السابق ،  - 1
- ونا كثرية كزولة : موطن هذه القبيلة بالسوس و ما يلي من بالد الصحراء وجبال درن و كانوا يقيمون إىل جانب امللثمني من صناهجة ، وكزولة تضم بي

عاصرهم من ذوي معهمهم بالسوس وكان هلم مع املعقل حروب قبل أن يدخلوا السوس ، أنهر: عبد الرمحن ابن خلدون ، ديوان العرب واملبتدأ واخلرب ومن 
ص  ص   1222السليان األكرب ، ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارس خليل شحاذة ، مرابعة الدكتور سهيل زكار ، اجلزء السادس ، دار الفكر ، بريوت ، 

172-171 . 
 . 119، ص  9ابن خلدون ، املصدر نفسه ، ج - 2
3
 .131ص  ، ابن أيب زرع الفاسي، املصدر نفسه - 

- ر تني و رة اخلضراء : بينها و بني قلشانة أربعة و ستون ميال ، و هي على ربوة مشرفة على البحر ، سورها متصل به و بشرقيها خندق و غربية أشجااجلزي
  221، الروض املعيار : ص  4112ة م ، مث أخذها الفونسو احلادي عشر سن 243هي منيعة حصينة ، و هي أول مدينة استوىل عليها العرب سنة  

 .142عبد الواحد املراكشي، املصدر السابق ، ص - 4
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ين متكنوا من هزمية املوحدين سنة ذمرين ال ه الفرتة اشتدت ضربات قبائل بينخالل هذ 
وكان  هناك  وحدين املتهالكة ،ين يشكلون اخلير األكرب لدولة املوبدأ بنو مر  ، 1م1141/ـه147

ويف الوق  نفسه أصبح  إفريقية وبالد  نته  يف جمملها لصاحل املرينيني ،وقائع عديدة بني اليرفني ا
نيون حنو تقدم املري م1111/ـه118الدولة املوحدية، ويف سنة  ملغرب األوسط خارجة متاما عن نفوذا

اخلالفة املوحدية، وبعد معركة فاصلة متكن قائد املرينيني يعقوب بن عبد احلق  حاضرةمدينة مراكش 
دبوس  لة املوحدين وقتل آخر خلفائها أبومن القضاء على دو  (م1181-1118/ـه111-181)
 .2(م1111-1111/ـه111-118)
بات   هناك صعو ، بل كان إن اهنيار دولة املوحدين مل يكن ألسباب وظروف سياسية فحسب 

وانتشار الغالء وحتول اليرق  االقتصاديةه الدولة نتيجة لتدهور األوضاع اقتصادية عرفتها هذ
 .3التجارية

 واد:ــة بني عبد الــس دولـتأسي 
لقرن بشكل كبري يف النصف األول من ا نفوذها ضعف  فيه دولة املوحدين وتقلص الذييف الوق   

ف  بالد املغرب األوسط حترك القبائل الرببرية اليت كان  ، عر  يالديالسابع اهلجري الثالث عشر امل
ثل ه القبائل ألهنا كان  متوحدين وعليه أصبح  تلمسان ميلب هذعلى تركة امل االستيالءتيمع يف 

 ه القبائل بنو عبد الواد.، وكان من بني هذ وسطسلية املوحدين يف املغرب األ
إىل  رحل كان  جتوب الصحراء من مدينة سجلماسةعبد الواد هم يف األصل قبائل  بين قبائل إن 

و مل يزالوا على ذلك احلال حىت تغلب املوحدون على أعمال املغرب  من إفريقية الزابمنيقة 
دخل بنو ، و عليه  4فكانوا سباقني اىل طاعتهم و صاروا من أخلص قبائل زناتة والءا هلم  األوسط

                                           
 . 113ص ، 9ابن خلدون ، املصدر نفسه ، ج - 1
 . 131ص  ، 9ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج - 2
3 - Atallah Dhina: Les Etats de l’occident Musulmans aux  XIII

e , XIV
e
 et  XVe siècles, Institutions 

Gouvernementales et Administratives. Office des publications-Alger , P 32 . 
- م من مسوفة  سجلماسة : مدينة عهيمة من أعهم مدن املغرب ، وهي على طرف الصحراء ، بينها وبني غانة صحراء مسرية شهرين ، قليلة املياه ، يسكنها قو

 . 133بن عبد اهلل ، أنهر : الروض املعيار، صم ومؤسسها هو مدرار 232هـ/413رحالون ، وبني  هده املدينة سنة 
- ونقاوس وطبنة وبسكرة وهتودة ، وبني الزاب والقريوان عشر مراحل ، أنهر: الروض  ) بالد احلضنة ( الزاب : من عمل إفريقية وهو مدن كثرية ويضم املسيلة

 . 181املعيار ص
 
 . 12، ص  2332بين زيان ، ديوان امليبوعات اجلامعية ، و هران  خلضر عبديل ، التاريخ السياسي ململكة تلمسان يف عهد - 4
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منحهم أراضي فأقيعوهم عامة بالد  دفع باخللفاء املوحدين إىل الدولة املوحدية مما عبد الواد يف خدمة
ؤوهنا أحد اليت كان يسري ش وبالقرب من مدينة تلمسان وسكن  قبائل بين عبد الواد   بين ومانو

ين الذحببس كبار زعماء بين عبد الواد  ، هذا األخري قام 1سعيد عثمان و هو أبو    عمال املوحدين
قبيلة مسوفة بتلمسان واليت أحي  مراسم الدولة املرابيية  عد على إثر إستبدادسراحهم فيما ب سييلق

كان يرى   الذي فيها، ومبا أن زعيم املرابيني يف تلمسان وهو إبراهيم بن إمساعيل بن عالن الصنهاجي
 م إال أن بينصال شأوهتعقد العزم على حرهبم واستئيف بين عبد الواد املنافسني له يف تلمسان فإنه 

 ،2م1142/ـه117سنة  من هزميته ودخول مدينة تلمسان عبد الواد وزعيمهم جابر بن يوسف متكنوا
-111)عند دخول جابر بن يوسف مدينة تلمسان أعلن بيعته للخليفة املوحدي املأمون و 

العبد الوادية خاصة بعد أن دخل  يف  فكان ذلك إيذانا بتأسيس الدولة م(1141-1118/هـ111
 .3 من القبائل اليت كان  جتوب سهول تلمسان وضواحيهاطاعته الكثري

م قام باألمر من بعده ابنه احلسن الذي حكم ملدة 1141/ـه111بعد وفاة جابر بن يوسف سنة و  
ي بقي يف م والذ1141/ـه142ستة أشهر، مث تنازل عن احلكم لعمه عثمان بن يوسف حوايل سنة 

زيان الذي دخل يف  عزة زيدان بنعبد الواد خليفته أبا  وىل أمر بين، مث ت السلية مدة سنة كاملة
مث  4م1141/ـه144إلخضاعهم إال أنه قتل على أيديهم سنة  راشد وبين ميهر حروب مع بين

م( وكان أول عمل 1184-1141/ـه181-144الواد إىل يغمراسن بن زيان ) ل  إمارة بين عبدآ
 .5لمسان مع االعرتاف الرمزي باخلالفة املوحديةقام به هو نقض دعوة بين عبد املؤمن واستقل بت

 
 

                                           
- أنهر : العربينا وسرات وما إليها من أسافل شلف ، : إحدى بيون قبيلة زناتة . ومواطنها ببالد املغرب األوسط ، يف اجلهة الشرقية من وادي م بين ومانو، 

 .21اجلزء السابع ، ص
 . 47، و أيضا : خلضر عبديل ، املرجع السابق ، ص  11-18ص ، ص  7ج ، ابن خلدون ، املصدر السابق -1
 .439، ص 4831زكرياء حيي ابن خلدون ، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد ، اجمللد األول ، ميبعة بيري فونتانة الشرقية يف اجلزائر أبو -2
 .127نفسه ، ص  -3
- جلبل املعروف براشد ، وعندما اضمحل أمر بين يلومي زحف بنو راشد إىل سهول مديونة وبين ورنيد وكان  بني بنو راشد : كان موطنهم بالصحراء با

 . 231، ص  2اليرفني معارك عديدة ، مث أصبحو حلفاء لبين عبد الواد ، أنهر : العرب ، ج
 . 127، ص حيي بن خلدون ، املصدر نفسه -4
 . 41، ص 4892اجلزائر  ، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، حياته وآثاره لزياين، أبو محو موسى ا عبد احلميد حاجيات -5
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 هـ : 8و7العالقات السياسية بين المغرب األوسط ودول المغرب اإلسالمي خالل القرنين 
 لث عشر امليالدي تداعي دولةالثا ، شهدت بالد املغرب اإلسالمي منذ ميلع القرن السابع اهلجري 

دول إسالمية، حيث أعلن األمري أبو  ةاإلسالمي إىل ثالثاملوحدين، مما أدى إىل انقسام بالد املغرب 
م أعلن 1141/ـه144، ويف سنة  م يف إفريقية1141/ـه141زكريا قيام دولة بين حفص سنة 

 م سقي  حاضرة1111/ـه118ويف سنة  ، ام دولة بين عبد الواد يف تلمسانيغمراسن بن زيان قي
 .1يف يد قبائل بين مرين مدينة مراكش املوحدين

 عهد دوليت مل تتبىن أية إيديولوجية للحكم كما كان احلال على الثالثة إن هذه الدول اإلسالمية 
، وكان  كل دولة من هذه  املالكي هذه الدول على االلتزام باملذهب ، بل عمل  املرابيني واملوحدين

رية وطويلة الدول ترغب يف استعادة جمد الدولة املوحدية، لذلك دخل  هذه الدول يف حروب كث
 .2ايةــلتحقيق هذه الغ

 :ـه 8و7ط والمغرب األقصى خالل القرنين العالقات السياسية بين المغرب األوس -أ
إن العالقة بني بين عبد الواد يف املغرب األوسط وبني بين مرين يف املغرب األقصى كان ييبعها الصراع  

الثالث  منتصف القرن السابع اهلجري يف كثري من األوقات حىت قبل أن يؤسس كال منها دولته يف
، حيث تذكر املصادر التارخيية إىل أن احلرب كان  سجاال بني  بين عبد الواد وبين عشر امليالدي 

وأمام تزايد  دين وتقلص نفوذها يف بالد املغرب،خاصة يف الفرتة اليت شهدت اهنيار دولة املوح 3مرين
ستنجد اخلليفة املوحدي أبو حفص عمر املرتضى ، ا نفوذ بين مرين يف جهات املغرب األقصى

ني والزيانيني يف بيغمراسن بن زيان ودارت املعركة بني املريني  (م1111-1138/ـه111ـه131)
 .4وانته  لصاحل املرينيني ية وجدةوادي إيسلي بناح

ب م ووطدوا نفوذهم يف بالد املغر 1111/ـه118بنومرين على دولة املوحدين سنة  بعد أن قضى 
األقصى جتدد القتال بني بين عبد الواد وبين مرين، حيث قام املرينيون بإرسال محالت عسكرية متتالية 
                                           

 .  41، ص  2332، اجلزائر  موفم للنشر والتوزيع،  4عبد العزيز فياليل ، تلمسان يف العهد الزياين ، ج -1
2 - Dhina (A) : op cit, p 143 . 
 431ص  ، املصدر السابق ، حيي ابن خلدون -3
- و      ار : مدينة باملغرب ، بينها و بني تلمسان ثالث مراحل ، و هي مدينة كبرية مشهورة قدمية كثرية البساتني و النبات ، و على وجدة طريق امل وجدة

 . 239،  232الصادر من بالد املشرق إىل بالد املغرب و على سجلماسة ، أنهر : الروض املعيار ، ص ص 
 .  442، ص  9ق ، جاملصدر الساب، ابن خلدون  -4
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      م        1117/ ـه111م ، و سنة  1111/ ـه111سنة و  م ، 1112/ـه181يف سنوات 
بسال غري أهنم مل يتمكنوا من اقتحام مدينة تلمسان نهرا إىل حصانتها واست م 1118/ ـه117و سنة

-181)األمر الذي دفع بالسليان املريين أبو يعقوب يوسف ،  أهلها يف الدفاع عنها
م حيث ضرب 1111/ـه118إىل جتهيز محلة عسكرية كبرية سنة ( م 1421-م1181/ـه721
مدينة ونهرا ليول مدة احلصار قام السليان املريين أبو يعقوب يوسف ببناء  على املدينة طويال احصار 

 .1تيمنا بتحقيق اإلنتصار املنصورةسان مساها مقابلة لتلم
م إىل سنة 1111/ـه118استمر احلصار املريين ملدينة تلمسان مثانية سنني وثالثة أشهر أي من سنة  

م عاش  خالله املدينة ومن اعتصم فيها ظروفا صعبة وقاسية حيث تويف خلق كثري 1421/ـه721
وكان من مجلة من  وانتشرت األوبئة واألمراض،ة ، قدر عددهم مبائة و عشرين ألف نسمسكاهنا من 

-م1184/ـه724-ـه181)هلك أثناء هذا احلصار السليان الزياين أبو سعيد عثمان األول 
 (م 1428-م1424/ـه727-724)فبايع أهل تلمسان ابنه أبو زيان حممد األول  (م1424

لص  تلمسان بذلك من م وخت1427/ـه721وخالل احلصار قتل أبو يعقوب يوسف املريين سنة 
املصادر التارخيية أنه خالل احلصار املريين على تلمسان غل   ، حيث تذكر 2حمنة صعبة وطويلة

األسعار وهلك الناس جوعا ونفذت املؤونة فاضير سكان تلمسان إىل أكل اجليف والقيوط 
 .3والفئران

-724)زيان حممد األول بعد انتهاء احلصار املريين على تلمسان بدأ السليان الزياين أبو  
تها وكان أول عمل قام به هو نهيم الدولة من جديد واستعادة هيبيف ت (م1428-م1424/ـه727

حيث رينيني أثناء احلصار على تلمسان ، التحرك إلخضاع املناطق واجلهات اليت وقف  إىل جانب امل

                                           
، حققه وعلق عليه  نهم الدور والعقيان يف بيان شرف بين زيان ، حممد بن عبد اهلل التنسي ، و أيضا : 422، ص  2ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -1

ادها احلضارية ، من كتاب مثثر تلمسان ، أنضر أيضا : حيىي بوعزيز ، ماضي تلمسان و أجم 413، ص4893، اجلزائر  املؤسسة الوطنية للكتاب  حممود بوعياد
 . 43، ص  2344ماضيا و حاضرا ، مجع و تعليق ، حممد بوزواوي ، القافلة للنشر و التوزيع ، اجلزائر 

اية عهد أيب تاشفني ، أنهر كذلك : مكيوي حممد ، األوضاع السياسية و الثقافية للدولة العبد الوادية منذ قيامها حىت هن 442عبديل ، املرجع السابق ، ص  -2
، ص  2334 – 2333م( رسالة لنيل شهادة املاجستري يف الثقافة الشعبية ، جامعة أيب بكر بلقايد ، تلمسان 4112 –212هـ/ 4219 – 911األول ) 
 . 91 – 91ص 

 . 429، ص  2، ج العرب و أيضا :  ،422ص  ، 4جحيي ابن خلدون ، املصدر السابق ،  -3
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ن ذلك عاد إىل تلمسان وبعد االنتهاء م ومناطق السرسو وبين توجني متكن من إخضاع مغراوة
 م وهي السنة اليت تويف فيها وخلفه يف احلكم أبو محو موسى األول.1428/ـه727سنة
املؤسس احلقيقي  (م1418-1428/ـه718-727 )يعترب السليان الزياين أبو محو موسى األول 

ىت يتمكن للدولة العبد الوادية يف املغرب األوسط حيث استهل فرتة حكمه بعقد صلح مع بين مرين ح
 رض سليانه على مغراوة وبنو توجنيمن استعادة جمد الدولة الزيانية يف أحواز مدينة تلمسان حيث ف

و كان حلمه انتزاع عمالة  ،وعني بعض عمالئه على هذه املناطق مث قفل راجعا إىل مدينة تلمسان
حىت فتحها واحدة  الزاب من احلفصيني فأرسل إليها اجليو  فاستول  على البوادي و حاصرت املدن

ن وقد شهدت تلمسا ،  1تلو األخرى ، و اعتز بذلك جانب أيب محو و بعد صيته و اتسع  آماله
 أبا ابنه موسى األول بايع سكان تلمسان محو بعد وفاة أيب ، 2يف عهده استقرارا يف نهام احلكم

منيقة  الذي بدأ عهده بإخضاع(م 1447-1418/ـه747-718 )تاشفني عبد الرمحان األول
مث ،  3اليت كان يتحصن فيها حممد بن يوسف حيث متكن من هزميته ودخول وانشريس وانشريس

-712 ) تيلع هذا األمري العبد الوادي إىل عقد صلح مع السليان املريين أبو سعيد
 .4(م1441-1412/ـه741

مين بني اليرفني على خالل هذه األثناء تصاهر البيتان املريين واحلفصي وكان ذلك مبثابة إتفاق ض 
 من أيب (م1438-1441/ـه731-741 )طالب السليان املريين أبو احلسنإذ ،  قتال بين زيان

ها األسرة احلفصية يف إفريقية على مدينة جباية اليت كان  تعترب  حصاره يرفع تاشفني العبد الوادي أن
ر، مما دفع بالسليان أبو احلسن الزياين أبو تاشفني رفض األم ، إال أن السليان ا من ممتلكاهتاجزء

                                           
- و  لقبائل من مغراوة  كانوا أوسع بيون زناتة و اهل البأس و الغلب منهم ، و نسبهم إىل مغراو بن يصلتني بن مسر بن زاكيا ، و أما شعوهبممغراوة : هؤالء ا

أنهر : العرب ،    بيوهنم فكثري مثل بين يلث و بين زنداك و بين رواو و كان  حمالهتم بأرض املغرب األوسط من شلف إىل تلمسان إىل جبل مديونة و ما إليها
 . 11، ص  2ج
- 23، ص 2بين توجني : إحدى قبائل زناتة الثانية ، وكان هؤالء مددا للحروب اليت كان  بني بين ومانو وبين يلومي ، أنهر: العرب ، ج. 

 . 441 -441عبديل خلضر ، املرجع السابق ، ص ص  - 1
، رشيد بوروبية ، موسى لقبال، عبد احلميد حاجيات، عياء اهلل 429، ص 4لرواد ، ج، و أيضا : بغية ا412، ص2، املصدر السابق، جابن خلدون -2

ة الوطنية للكتاب، اجلزائر دهينة ، حممد بلقراد ، اجلزائر يف التاريخ ، العهد األسالمي من الفتح إىل بداية العهد العثماين ، وزارة الثقافة والسياحة ، املؤسس
 . 191، ص  4891

- 933ص ، وكتامة وميماطة وزواوة، أنهر: الروض املعيار نه قبائل من الرببر أزدجةجبل بين مليانة وتلمسان من نواحي املغرب، تسك:  وانشريس  
 .413، 411، ص ص 4، ج ، و أيضا : بغية الرواد412، ص 2، جنفسه  -3
 . 131نفسه ص  - 4
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، ويف سنة  1م غري أنه مل يستيع أن حيسم األمر لصاحله1444/ـه741املريين إىل التحرك إليه سنة 
استياع هذه محلة عسكرية جديدة لغزو تلمسان حيث  جتهيز قرر أبو احلسن املريين م1441/ـه741

وانقرض بذلك  م1448/ـه747مسان سنة املرة أن ينتصر على قوات بين عبد الواد ودخول مدينة تل
  . 2من املغرب األوسط ملك بين زيان

ويف سنة  ، م1431/ـه738م إىل سنة 1448/ـه747االحتالل املريين لتلمسان من سنةلقد استمر  
غادر السليان أبو احلسن املريين مدينة تلمسان متجها حنو إمارة بين حفص يف م  1431/ ـه738

وبونة مث دخل مدينة تونس سنة  ليها متكن من السييرة على جباية وقسنيينةإفريقية، ويف طريقه إ
م 1438/ـه731لكنه مع جميء سنة ، 3م وتوحدت بذلك بالد املغرب حت  رايته1437/ـه738

ها أبو احلسن بدأت األمور تسري يف غري صاحله نتيجة تذمر القبائل اهلاللية من السياسة اليت انتهج
فقررت هذه القبائل التحرك للقضاء عليه حيث دارت معركة حامسة بني اليرفني يف  املريين يف إفريقية،
ملكه  املريين الذي قفل راجعا إىل حاضرةاحلسن  م انته  هبزمية أيب1438/ـه731القريوان سنة 
 .4مدينة فاس

لزيانيني إىل عودة األمراء اأدت اهلزائم والصعوبات اليت تعرض هلا أبو احلسن املريين يف إفريقية إىل  
ن ومها أبو ثاب  وأبو سعيد من دخول مدينة تلمسان بعد ملكهم، حيث متكن أمريان زيانيا حاضرة

ة القريوان سنة عنان املريين على تلمسان بعد نكب القضاء على عثمان بن جرار الذي كان قد واله أبو
-1438 /ـه714-731) ثاب  عد أن استتب األمر يف تلمسان أليبب و ،5م1438ـه731

شرع يف توطيد نفوذه على حساب قبيلة مغراوة يف منيقة شلف، وعندما نزل السليان أبو  (م1411
حيث ،  احلسن  فك احلصار على مغراوة ومالقاة أيباحلسن املريين يف مدينة اجلزائر، قرر أبو ثاب  

يف سنة  ، و 6احلسن املريين ف وقد اجنل  املعركة عن هزمية أيبالتقى اجلمعان بالقرب من شل
م قرر السليان أبو عنان املريين إحياء أجماد الدولة املرينية حيث متكن من غزو مدينة 1413/ـه714

                                           
 . 413در و العقيان ، ص نهم ال، و أيضا :  412، ص 2ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -1
 .414، 413ص  ، ص4ج حيي بن خلدون ، املصدر السابق ، -2
 . 21ص  ، ، املرجع السابق عبد احلميد حاجيات -3
 . 21نفسه ، ص  -4
 . 431، 431ص، ص  2ج، ، املصدر السابق  ابن خلدون -5
  . 431ص، قيان ، و أيضا : نهم الدر والع438، ص 2ج،  نفسه -6
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بن أيب سعيد لسليان أبو ثاب  وابن أخيه حممد تلمسان والسييرة عليها يف الوق  الذي فر فيه ا
من القبض عليهم  ووزيرهم حيي بن داود خارج مدينة تلمسان حيث ترصد هلم صاحب جباية ومتكن

زيان  رض بذلك ملك آلثاب  ووزيره حيي فانق الذي قام بقتل أيبعنان املريين  وتسليمهم إىل أيب
، و بقي  تلمسان و بالد املغرب األوسط تابعة لسلية بين مرين مرة 1للمرة الثانية باملغرب األوسط

و موسى بن يوسف الذي متكن أخرى ملدة سبع سنوات ، إال أن كان  الكرة الثالثة على يد أيب مح
 .2م1411هـ /  712و حما دعوهتم سنة  من انتزاعها منهم

يف منتصف القرن الثامن اهلجري الرابع عشر امليالدي متكن أحد أفراد البي  الزياين وهو أبو محو  
ومبساعدة بعض القبائل من اسرتجاع ملك بين (م 1481-1411/هـ711-712)موسى الثاين 
م وخالل هذه 1411/ـه712لمسان، حيث متكن هذا األخري من دخول املدينة سنة عبد الواد يف ت
 .3املرينيون بأمورهم الداخلية وضعف  قبضتهم على بالد املغرب األوسط الفرتة انشغل

 : هـ 8و7القرنين  العالقات السياسية بين المغرب األوسط والمغرب األدنى خالل -ب
دما ما بني املغرب األوسط  واملغرب األقصى، كان هناك صراع يف الوق  الذي كان فيه الصراع حمت 

آخر يف اجلهة الشرقية بني بين عبد الواد بتلمسان وبين حفص يف إفريقية ألن مؤسس إمارة بين حفص 
هـ  144تلقب باخلليفة سنة  (م1131-1111/ـه137-111)يف إفريقية وهو أبو زكريا حيي

 . 4ة املوحدينم وكان يرى نفسه أحق بوراثة ترك1141
بدأ اخلليفة احلفصي أبو زكريا حيي فرتة حكمه بتوسيع دائرة نفوذ دولته يف اجلهة الشرقية من بالد   

 5من السييرة على قسنيينة وعلى مدينة جباية1111/ـه111املغرب األوسط، حيث متكن يف سنة 
ضاع ة شلف وإخم متكن من السييرة على مدينة اجلزائر وضواحي مدين1143/ هـ 141ويف سنة
 .6هـمبايعة ل ه املناطق اليت أتتهـقبائل هات

                                           
 . 12ص ، و أيضا : عبد احلميد حاجيات ، املرجع السابق ، 492ص،  2ون ، املصدر السابق ، جابن خلد -1
 . 412عبديل خلضر ، املرجع السابق ، ص  - 2
  . 13، ص  اجلزء األول،  ، املرجع السابق عبد العزيز فياليل -3

4-Mahfoud  Kaddache : L’algérie Medievale, Société Nationale d’édition et de diffusion – Alger 
1982, P 143. 

ص        4899، دار التونسية للنشر  ، تقدمي وحتقيق حممد الشاذيل النيفر وعبد اجمليد الرتكي الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية نييين ،ابن القنفذ القس -5
439 . 

 . Ibid , p 149    ، و أيضا :  291، ص  9نفسه ، ج املصدر ، ابن خلدون -6
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        وصل  هدية من اخلليفة املوحدي يف مراكش إىل يغمراسن بن زيانم 1131/ـه141سنة يف  
فتحرك  يعين حتالف اليرفني ضد أبو زكريا احلفصي مما كان (م 1184-1141/ـه144-181 )

من إثىن عشر ألف رجل متكن من خالهلا من دخول هذا األخري على رأس محلة عسكرية تتكون 
واليت كان قد فر منها يغمراسن بن زيان واحتمى مبنيقة بين  ، م1131/ـه132تلمسان سنة 

تلمسان عقد  تهوقبل مغادر  ، 2، و يف رواية أخرى صعد اىل جبل ترين احملاذي للمدينة1يزناسن
زيان إشرتط عليه دفع مئة ألف دينار، وأن  احلفصي صلحا مع يغمراسن بن ىيزكريا حي السليان أيب

3تقام اخليبة بامسه دون اخلليفة املوحدي الرشيد، واتفقا على عداوة بين عبد املؤمن
. 

م إضيرابات وفنت داخلية نتيجة 1131/ـه137شهدت إفريقية بعد وفاة األمري أبو زكريا حيي سنة  
 هـ 171هـ/ 137 )ملستنصر و عبد اهلل اظهور صراع داخل البي  احلفصي بني اخلليفة اجلديد أب

وأخيه أبو إسحاق هذا األخري مترد على اخلليفة اجلديد ورفض مبايعته، ومما زاد  (م1131-1177/
مارة يف منيقة الزاب يعرف بأيب ع تعقيدا هو ظهور زعيم حملي و هو أمحد بن مرزوق الذياألمور 

فانتهز السليان العبد الوادي أبو ، 4فريقيةحيث شكل خيرا حقيقيا ومستمرا لسلية بين حفص يف إ
ذلك يف توطيد نفوذه على حساب اجلهات  (م1424-1184/هـ724-181)سعيد عثمان 

، مث فرض حصارا على مدينة جباية غري أنه مل يتمكن من  واملناطق اليت كان  حت  سلية بين حفص
إمارة  بدأت ، مارة اخلارجيأيب عه إمارة بين حفص يف قتال في انشغل يف الوق  الذي ، و 5اـدخوهل

استوىل أبو سعيد عثمان العبد  حيث بين عبد الواد يف إخضاع مناطق خمتلفة من بالد املغرب األوسط
 مما كان يعين تقويض سلية بين حفص يف م 1181 /ـه188واملدية سنة  تنسمدينة  الوادي على 

-721)السليان أبو محو موسى األول وعندما تسلم شؤون بين عبد الواد ،6املغرب األوسطبالد 
عمل يف املقام األول على مهادنة بين مرين لتفرغ للجهة الشرقية من  (م1418-1421/ـه718

                                           
 . 24،22ص ص ، 4تلمسان يف العهد الزياين ، ج ، 442ضا ، نهم الدر و العقيان ، ص، و أي 442، ص4ج،  حيي بن خلدون ، املصدر السابق -1
 .431املرجع السابق ، ص  ، خلضر عبديل - 2
 .14ين ، ص،  أبو محو موسى الزيا 411، ص 1، و أيضا ، العرب ، ج 114ص حيي بن خلدون ، املصدر نفسه ، -3
 .Mahfoud (K) op cit , p 149                               ، أنهر كذلك :                   114، ص  9، ج لدون ، املصدر نفسهابن خ -4
 .41، ص  و أيضا : حاجيات ، املرجع السابق ،449، ص 4، ج حيي ابن خلدون ، املصدر نفسه -5
- و بني البحر ميالن ، و هي مسورة حصينة و بعضها على جبل و قد أحاط به السور ، و بعضها يف سهل األرض و هي  تنس : مدينة بقرب مليانة بينها

 . 419قدمية أزلية ، أنهر : الروض املعيار ، ص 
 .41، ص و أيضا : حاجيات ، املرجع نفسه  ، 449نفسه ، ص  -6
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، مث  ة لسليته حيث ضرب حصارا على مدينة جبايةداخلية مناوئ اضيراباتدولته اليت شهدت عدة 
م 1413/هـ 713ره سنة من إجبا ، إال أن أمراء بين حفص متكنوا شرع يف مهامجة قسنيينة وبونة

-718 ) ويف عهد السليان الزياين  أبو تاشفني ،1تلمسان مدينة على اإلنسحاب حنو
استمر الصراع مع بين حفص نتيجة حماولة بين عبد الواد السييرة على  (م1447-1418/ـه747

دخل  م 1442/ ـه742مع جميء سنة ، و  2مدينة جباية غري أهنم مل يستييعوا دخول هذه املدينة
الصراع مرحلة حامسة بني بين عبد الواد وبين حفص حيث قام السليان أبو تاشفني العبد الوادي 

دخول مدينة تونس حيث مكث فيها بنو عبد الواد  لة عسكرية كبرية متكن من خالهلابتجهيز مح
 .3أربعني يوما

تصال بالسليان ي احلفصي االقرر السليان أبو حي ، العبد الوادية على بين حفص االنتصاراتأمام  
وعرض عليه مساعدته لصد هجمات بين ( م 1441-1412/ هـ 741-712 )املريين أبو سعيد

عليه طلب أبو سعيد املريين من أيب و  ،4فاسعبد الواد وإقامة مصاهرة بني البيتني احلاكمني يف إفريقية و 
وعندما جاء إىل احلكم  يلبه ،، لكن هذا األخري مل يستجب ل تاشفني الكف عن مهامجة بين حفص

أبو تاشفني طلب هذا األخري من السليان (م 1438-1441/ـه731-741 )أبو احلسن املريين
قام السليان املريين أبو  عن ذلك مل ميتنع أبو تاشفنيالزياين اإلمتناع عن مهامجة بين حفص ، وعندما

 .5تلمسان واحتالهلا مدينة م مبهامجة1447/ـه741احلسن يف سنة 
رتتيب ب يف املغرب األدىن وبنو حفص يف املغرب األوسط ادالتاريخ إنشغل بنو عبد الو  ومنذ ذلك 

  خلية وهدأت النزاعات بني اليرفني ملدة  من الزمن .أمورهم الدا
 

 : م31و31هـ/  8و7القرنين  األوضاع السياسية في المغرب األقصى خالل
                                           

- قــل ، و هــي مدينــة قدميــة مــن بنــاء األول و هبــا آثــار كثــرية ، و هــي علــى ســاحل البحــر يف نشــر مــن  بونــة ) عنابــة حاليــا ( : مــن بــالد افريقيــة قريبــة مــن فحــص
م ، أنهـر ، الـروض املعيـار : 1218 /هــ 312األرض مشرف على البحر ، و ببونة مساجد و أسواق و محام و هي ذات زروع و مثور ، و قـد سـورت بونـة بعـد 

 .111ص 
                       . Mahfoud (K) op cit , p 164        ، و أيضا :  49،42 ص السابق ، صاملرجع عبد احلميد حاجيات ،  -1
 .49ص و أيضا ، حاجيات ، املرجع نفسه ،  ، 412ص ، 4ج حيي ابن خلدون ، املصدر السابق ، - 2
 . 418، ص نفسه - 3
 . 11، ص 4و أيضا : عبد العزيز فياليل ، املرجع السابق ، ج  ، 418نفسه ص - 4
 .24 - 23 ص ، و أيضا : عبد احلميد حاجيات ، املرجع نفسه ، ص  413 – 418ص  نفسه ، ص - 5
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هبزمية قاسية يف موقعة العقاب  ، ميالديالثالث عشر  يلة املوحدين القرن السابع اهلجر استهل  دو  
وكان هلذه املعركة أثر كبري يف تيور وسري األحداث يف بالد املغرب ، م 1111/ـه121باألندلس سنة 

، حيث شهدت بالد املغرب 1اإلسالمي عامة واملغرب األقصى بصفة خاصة خالل هذه الفرتة
 خلفاء الدولة املوحدية يف املدن سليةاحنصر نفوذ  و سية ،ابات سيااألقصى قيام فتنة داخلية واضير 

وازدادت األمور سوءا عندما بدأت  ، بينما أصبح  البوادي خارجة متاما عن مراقبة السلية املركزية
تههر مالمح انعدام األمن يف اليرقات وانتشرت اللصوصية وامتنع الناس عن دفع الضرائب، يف الوق  

ملوحدي يف مراكش صراعات سياسية نتيجة تدخل كبار مشيخة املوحدين يف الذي شهد فيه البي  ا
 .2مما أثر على احلياة السياسية بصفة عامة تولية األمراء وعزهلم

الثالث عشر  إن األزمة اليت عصف  بدولة املوحدين يف النصف األول من القرن السابع اهلجري 
الدولة ني الوق  املناسب لتقويض دعائم حلفرصة لبعض القبائل اليت كان  تتأعي  ا امليالدي

 يعرف ببين مرين. وكان  من بني هذه القبائل بين من قبيلة زناتة املوحدية املتهالكة 
 :( م1311-1111/هـ  872 -118 ) نـــة بني مريــس دولـتأسي
بهم إىل نس ، وهم من ولد مرين بن ورتاجن إىل أن ينتهي ينتسب بنو مرين إىل قبيلة زناتة الكربى 

 ، وكان بنو مرين يسكنون بالد القبلة من زاب إفريقية إىل سجلماسة3فهم عرب باألصل عدنان
، و 4وكان  حياهتم تقوم على التنقل صيفا وشتاءا، وكانوا ال خيضعون لسليان معني وال يؤدون ضريبة

و هم بنو  هناك رواية أخرى إلبن خلدون الذي يقول أن بين مرين هؤالء من شعوب بين واسني ،
مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديج بن فاتن بن يدر بن خيف  ابن عبد اهلل بن ورتنيص بن املعز 
بن ابراهيم بن سجيك بن واسني ، و اهنم إخوة بين يلومي و مديونة ، و كانوا أهل تلول املغرب 

                                           
، الدار البيضاء  دار الرشاد احلديثة ، 4828، اليبعة األوىل  ، حققه سهيل زكار وعبد القادر زمامة ، احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية جمهول مؤلف -1
 . 218 – 219 ص : ابن أيب زرع الفاسي ، املصدر السابق ، ص، و أيضا  494ص

، قراءة جديدة يف تاريخ  عبد الكرمي غالب ، أنهر كذلك : 437-431ص  ص ، 1ج،  العرب، و أيضا :  131 ، صابن أيب زرع ، املصدر السابق  -2
 . 111، ص غرب اإلسالميدار ال،  1221، اليبعة األوىل  ، اجلزء الثاين ، عصر اإلمرباطورية املغرب اإلسالمي

- وهم  زناتة تقيم ببالد املغرب األوسط ، وكان  أكثر قبائل سوس األقصىبالد املغرب من غدامس إىل بالد : كان  قبائل زناتة تقيم يف مواطن كثرية ب زناتة
 . 3 - 4، ص ص  7ج ، ، العرب مادغيس بن بربرينتسبون إىل الرببر من ولد شانا وجانا هو ابن حيي بن صوالت بن ورماك بن ضري بن رحيك بن 

، : روض القرطاس  كذلك  ، أنهر41، ص 4822الرباط  ، ، الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية ، دار املنصور لليباعة والنشر علي ابن أيب زرع الفاسي -3
 . 228-229ص ص

 . 292 -294ص  ، ص ، روض القرطاس  ابن أيب زرع الفاسي -4
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 ملوية ، و وسط ، و بقي هذا احلي من بين مرين مبجاالت القفر من فكيك إىل سجلماسة إىلاأل
 . 1يذكر نسابتهم أن الرياسة فيهم قبل تلك العصور كان  حملمد بن ورزين

م وبدأت تتيلع 1111/ـه121بين مرين ضعف سلية املوحدين بعد معركة العقاب  قبيلة تغل اس 
  ـه112، وعليه بدأت هذه القبائل يف التحرك مع ميلع سنة  إىل انتزاع امللك منها وحماولة استخالفها

من موطنها األصلي حيث استقرت بأطراف بالد املغرب األقصى بالقرب من وادي م  1114
د ووقف  هذه القبائل يف هذه األثناء على الصعوبات والقالقل الكثرية يف املغرب األقصى بعملوية

 صى ويزداد نفوذهماملغرب األقفبدأت قبائل بين مرين تتوافد على  تقلص نفوذ وسلية دولة املوحدين ،
محلة  (م1114-1113/ـه112-111)فأرسل إليهم اخلليفة املوحدي يوسف املنتصر  فيه 

 عسكرية إال أن املرينيني بقيادة زعيمهم أبو بكر بن حميو متكنوا من هزمية املوحدين بالقرب من رباط
م حدث  معركة بني بين مرين 1117/ـه113ويف سنة ،  2م1111/ـه114وكان ذلك سنة  تازة

لكن بالرغم من ذلك  ، ياح بالقرب من وادي سبو أدت إىل مقتل زعيم املرينيني أبو بكر حميووقبائل ر 
بعد مقتل زعيم املرينيني أبو بكر بن حميو توىل أمرهم  ، و3على قبائل رياح االنتصاراستياع املرينيون 

 الذي بدأ بتوطيد نفوذه على( م 1132-1117/ـه148-113) أبو سعيد عثمان بن عبد احلق
حساب عرب رياح حيث متكن من إخضاعهم وإجبارهم على الياعة وألزمهم بدفع مال معني يؤدونه  

سة وفشتالة عدة قبائل إىل جانبه مثل هوارة ومكنامتكن هذا الزعيم املريين من كسب ، و 4كل سنة
 فوضع عليهم اخلراج و أخرج هلم احلفاظ و صاحل أهل مدينة فاس و مكناسة و وهبلولة ومديونة ،

رباط تازة على أموال معلومة يؤدوهنا إليه يف كل سنة على أن يؤمن بالدهم و يرفع عنهم الغارات ، و 

                                           
 . 224، ص  9ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج - 1
- 311وض املعيار ، صالر  أنهر : : هنر كبري مشهور يف بالد املغرب فيه قرى كثرية وعمائر متصلة تسقى كلها من هنر ملوية ، وادي ملوية . 
 - جمهول ، االستبصار يف  مؤلف وعليها سور عهيمة ، أنهر :: مدينة كبرية يف سفح اجلبل مشرقة على بسائيه، يشقها جداول املياه العذبة  رباط تازة

 . 499عجائب األمصار ، نشر و تعليق سعد زغول عبد احلميد ، دار الشؤون التقافية العامة ، العراق ، ص
 . 181روض القرطاس ، ص ، ابن أيب زرع الفاسي -2
، دار الرشاد  4829اجمللد الثاين ، اليبعة األوىل   ، حركات ، املغرب عرب التاريخ ، و أيضا : إبراهيم 11 ص يب زرع الفاسي ، الذخرية السنية ،بن أ - 3

 . 41املغرب ، ص ، احلديثة 
 . 13ص ، نفسه  - 4
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ومتكن من  غزا بالد فازار م 1114 ـه112ويف سنة  يدفع عنهم آذي من كان يؤذيهم من القبائل ،
ة إىل رباط وعليه أصبح  سلية بين مرين الناشئة متتد من وادي ملوي إىل سلية بين مرين  ضمها

 .1م1118/ ـه111الفتح مع حلول سنة 
من دخول مدينة مكناسة يف عهد األمري أبو بكر بن  م1131/  ـه134متكن املرينيون يف بداية سنة  

وعندما وصل خرب ذلك إىل اخلليفة املوحدي ( م 1118-1133/ـه111-131)عبد احلق املريين 
ألمر إىل مسامع فلما وصل هذا ا ، سرتجاع املدينةجتهيز محلة عسكرية ال، قرر هذا األخري  السعيد

له بالقضاء على  و بكر خرج من مكناسة وبعث ببيعته إىل اخلليفة السعيد وتعهدالقائد املريين أب
 ، دينة تلمسانم تويف اخلليفة املوحدي السعيد وهو حياصر م1138/ـه131يف سنة يغمراسن ، و 

لكن أهداف بين مرين مل تتوقف عند فتح مكناسة  ، إىل مكناستغل زعيم املرينيني ذلك يف العودة فاس
و ضمها إىل ديارهم و لكن كان اهلدف هو السييرة على كل أرجاء املغرب و إقصاء املوحدين من 
البالد فكان  اخليوة الثانية مدينة فاس للعمل على انتزاعها بكل السبل و الوسائل من أيدي 

حيىي بن عبد احلق حصارا شديدا و شدد عليها احلصار حىت خرج  فحاصرها األمري أبو بكراملوحدين 
م و 1131هـ/ 131إليه أشياخها و مت  مبايعته خارج أسوارها مث دخلها أبو بكر يف ربيع الثاين عام 

م هنض 1131/ـه137ويف سنة  ،2بذلك خضع  فاس لسييرة بين مرين و خلع  طاعة املوحدين
مواله  قام بتعيني ، وقبل مغادرته فاس غمراسن بن زيانتة وعدوه يأبو بكر املريين لقتال قبائل زنا

تغل كبار مشيخة املوحدين فرصة غياب أبو بكر املريين ، فاس السعود بن خربا  واليا على املدينة
م ( ، 1111-1138/ـه111-131)وانقلبوا على واليه وقاموا ببيعة اخلليفة املوحدي املرتضى 

عاد أبو بكر املريين من جديد إىل فاس اليت  ،م1131/ـه137ان سنة وبعد هزمية يغمراسن بن زي
 .3م1132/ـه138ضرب عليها حصارا حىت طلب أهلها األمان وسلموا إليه املدينة سنة 

                                           
- االستبصار ،  نهر :فازار : جبل تسكنه أمم كثرية من الرببر وييردهم الثلج عنه فينزلون إىل ريف البحر الغريب ، وهم أهل كسب من الغنم والبقر واخليل ، أ

 .187ص 
 . 181، روض القرطاس ، ص  ابن أيب زرع الفاسي - 1
ء اخلامس ، اليبعة عبد الفتاح مقلد الغنيمي ، موسوعة تاريخ املغرب العريب ، املغرب العريب بني بين حفص و بين زيان و بين مرين ، اجمللد الثالث ، اجلز  - 2

ة و أيضا : أبو العياس أمحد بن خالد الناصري ، االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى ، الدولة املريني . 238ص  ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، 4881 األوىل
 .41، الدار البيضاء ، ص4831وتعليق جعفر الناصري وحممد الناصري ، دار الكتاب ، اجلزء الثالث ، حتقيق 

 
 .281ابن أيب زرع الفاسي ، روض القرطاس ، ص  - 3
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      مث بعد ذلك كان على بين مرين أن يسريوا يف نفس املنهج الذي اختيوه ألنفسهم مبتابعة فتح املدن 
 و ضرورة حصر املوحدين يف نياق ضيق حول حاضرهتم ، يندضع للموحو احلصون و القالع اليت خت

مراكش فكان عليهم أن يوسعوا دائرة املدن حت  قبضتهم إذ متكنوا من دخول مدينة سال و  مدينة
على هاتني املدينتني و اهلدف منها و كان  خية بين مرين العسكرية يف ذلك اإلستيالء  تح رباط الف

دين و بني مشال املغرب األقصى و بذلك ال يكون هلم أدىن صلة هبذه النواحي و قيع الصلة بني املوح
 وقبل وفاته ،1م1112هـ/ 131البقاء حماصرين يف منيقة املغرب األقصى و كان ذلك حوايل سنة 

متكن أبو بكر املريين من توسيع رقعة دولته على حساب املوحدين حيث متكن من السييرة على 
 .2م1117/ـه111وكان ذلك يف حدود سنة  لماسة ودرعةوسج تادال دينيتم
 (م1181-1118/ـه181-111) ر املرينيني يعقوب بن عبد احلقو أمبعد وفاة أبو بكر توىل  

عهده بالدخول يف حرب ضد يغمراسن بن زيان ومتكن من اإلنتصار عليه سنة  حيث بدأ
اتل النصارى يف مدينة سال وق م دخل إىل رباط تازة1112/ـه118ويف سنة ، 3م1111/ـه117

، مث وصلته هدية من اخلليفة املوحدي املرتضى وعقدا صلحا بينهما واتفقا  حيث متكن من هزميتهم
 .4بينهما فاصالعلى أن يكون وادي أم الربيع 

 
م قرر يعقوب بن عبد احلق املريين الزحف إىل مدينة مراكش حيث 1112/ـه112مع ميلع سنة  

ويف سنة  ،5فاس مدينة ، وعندما مل يستيع دخوهلا إنسحب إىل نةضرب حصارا على املدي
م اتصل أحد رجاالت اخلليفة املرتضى وهو أبو دبوس باألمري يعقوب بن عبد احلق 1112/ـه114
محلة عسكرية مع أبو دبوس للقضاء على  على أن يقوم يعقوب املريين بإيفاد االثنان، واتفقا  املريين

                                           
 .243تاح مقلد الغنيمي ، املرجع السابق ، ص عبد الف - 1
-  اجلامع ، و البلد كله كثري تادال : من بالد املغرب ، و هي مدينة قدمية أزلية فيها أثار لألول ، بىن امللثمون فيها حصنا منيعا هو اآلن معمور و فيه األسواق و

 422لروض املعيار ، ص اخلريات و األرزاق أحاط  به القبائل من مجيع اجلهات ، أنهر : ا
- ينة عامرة آهلة درعة : باملغرب يف جهة سجلماسة ، و إمنا تعرف درعة بواديها فإنه هنر كبري جيري من املشرق إىل املغرب و ينبعث من جبل درن ، و هي مد

 . 213، هبا جامع و أسواق حافلة ، أنهر : الروض املعيار ، ص 
 .84لسنية ،  ص ابن أيب زرع الفاسي ، الذخرية ا -2
 .17، ص 1، و أيضا : إبراهيم حركات ، املرجع السابق ، ج 12، ص 4، ج السالوي املرجع السابق ، و أيضا : 81ص نفسه ، -3
 .11-11ص ، ص 4، املرجع نفسه ، ج السالوي ، و أيضا : 421-421ص، ص  بن أيب زرع الفاسي، روض القرطاسا -4
 .131ص ابن أيب زرع ، روض القرطاس ، -5
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، فتم أليب دبوس فتح  د من جانبه أبو دبوس باقتسام امللك مع يعقوب املريين، وتعه اخلليفة املرتضى
حلاصل بينهما تنكر أبو اإلتفاق اوعندما خاطبه يعقوب املريين ب ،1م1112/ـه111مراكش سنة 
ق عليه ، فسري إليه يعقوب املريين محلة عسكرية وضرب حصارا على مراكش وضي دبوس لذلك
، فقرر يعقوب مواجهة يغمراسن حيث التقى اليرفان بالقرب  ن بن زيانبوس بيغمراسفاستنجد أبود
مث استأنف ،  2م حيث حقق فيها املرينيون نصرا مهما على الزيانيني1118/ـه111من تالغ سنة 

اخلروج لقتال يعقوب  فيها أبو دبوس ورفض ه من جديد ملدينة مراكش اليت حتصنيعقوب املريين حصار 
األخري التهاهر باإلنسحاب حنو مدينة فاس فخرج يف إثره أبو دبوس حيث  فقرر هذا بن عبد احلق

، بعد ذلك متكن  التقى اليرفان عند وادي غفو فكان  هزمية أيب دبوس مث مقتله على يد قوة مرينية
م و كان ذلك إيذانا 1111هـ/ 118ين من دخول مدينة مراكش سنة يعبد احلق املر  يعقوب بن

 .3ة بين مرينـام دولـدين و قيـبنهاية دولة املوح
 
 
 
 
 
 
 

 :م 31و  31هـ /  8و  7القرنين  واد فيـاسية بين بني مرين وبني عبد الـات السيـالعالق
لقد كان الصراع حمتدما ما بني قبائل بين مرين وبين عبد الواد قبل أن يؤسس كل قبيل منهما دولته يف  

يف نزاعات بني اليرفني منذ أن كانوا يعيشون ، حيث كان  هناك حروب و  بالد املغرب اإلسالمي
ذه وعندما ضعف  شوكة املوحدين طمع  هذه القبائل يف استخالف ه ، 4القفار ويف مواطنهم األوىل

                                           
 .11 -18ص ، ص  4، املرجع السابق ، ج إبراهيم حركات، و أيضا :  423ص،  نفسه -1
 .11ص ، 1، املرجع نفسه ، ج إبراهيم حركات  ، 17ص  ، 4، ج السالوي ، املرجع السابق وأيضا : ، 421ص  نفسه ، -2

 . 48، ص  4843مس ، امليبعة األمريية بالقاهرة أبو العباس أمحد القلقشندي ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ، اجلزء اخلا - 3
 . 182، ص  9ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -4
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بين عبد الواد يغمراسن بن  لزيانيني واملرينيني هو وقوف سلياناخلالف بني اومما أجج  ، الدولة الكربى
خاصة بعد أن متكن  (م1111-1138/ـه111-131)ملرتضى زيان إىل جانب اخلليفة املوحدي ا

من اإلستيالء على مدينة  (م1118-1133/ـه111-131)زعيم املرينيني أبو بكر بن حميو املريين 
 ) األندلس بزعيم املرينيني يعقوب بن عبد احلق م استنجد مسلمو1117/ـه111يف سنة اس ، و ـف

فقرر  سيحي النصراين على بالد األندلس ،نتيجة التوسع امل( م 1181-1118/ـه111-181
، إال أن هذا األخري رفض عقد صلح  يعقوب بن عبد احلق املريين عقد صلح مع يغمراسن بن زيان

 و. 1نـي مريـم والذي انتهى بانتصار بن1117/ـه111 معه فكان اللقاء بينهما يف وادي تالغ سنة
، تيلع السليان املريين  ين مرين يف املغرب األقصىبعد القضاء على دولة املوحدين واستقرار األمر لب

اجلمعان بالقرب من وادي  يعقوب بن عبد احلق إىل حماربة عدوه يغمراسن بن زيان حيث التقى
بن عبد  مث قام يعقوباملعركة بانتصار آخر للمرينيني ،  م وقد اجنل 1171/ـه 172سنة  إيسلي
فقرر الرجوع إىل مدينة فاس سنة  ، دخوهلا يستيع املريين حبصار تلمسان لكنه مل احلق

م متكن السليان يعقوب املريين من دخول مدينة 1173/ـه171ويف سنة   م 1174/ـه171
 .3عبد الوادتاريخ حت  سلية بين سجلماسة واليت كان  قبل هذا ال

شاكل تههر بدأت بعض امل ، يف الوق  الذي استياع فيه املرينيون حتقيق انتصارات يف بالد األندلس 
على السيح حيث تضايق صاحب غرناطة ابن األمحر من هذه االنتصارات وكان يرى يف املرينيني 

، حيث طلب منه  ، فقرر ابن األمحر أن يتحالف مع يغمراسن بن زيان املنافسني له يف بالد األندلس
 بو يوسف يعقوبأ حىت ينشغل، ابن األمحر أن يبدأ يف شن بعض الغارات على بالد املغرب األقصى

وبالفعل ترك أبو يوسف املريين شأن األندلس واجلهاد فيه وتفرغ  أمر األندلس ، بأمر املغرب و يرتك
 .4م1181هـ/182اإلنتصار عليه سنة  لقتال يغمراسن بن زيان حيث استياع

                                           
 . 11-11، ص ص  4املرجع السابق ، ج، السالوي  و أيضا : ، 421اسي ، روض القرطاس ، ص ابن أيب زرع الف -1
- أنهر: الروض  ،سور صخر وكان  حصينة ، وهلا هنر يسقي بساتينها ومثارها  : مدينة يف شرقي أرشجول من أرض املغرب ، وهي مدينة قدمية عليها إيسلي

 .                39ص ، املعيار
-  التاريخ الدبلوماسي للمغرب من ، كذلك : عبد اهلادي التازي  24-23، ص ص  2ت ، املرجع السابق ، ج، و أيضا : إبراهيم حركا 143، ص نفسه

 . 43، ص  4899بين مرين و الوطاسيني ، اجمللد السابع ، املغرب  أقدم العصور إىل اليوم ، عهد
 . 22، ص  2، ج : إبراهيم حركات ، املرجع نفسه ، و أيضا 418ص  ابن أيب زرع ، الذخرية السنية ، -3

 .11-11صص ،  1، و أيضا : إبراهيم حركات ، املرجع السابق ، ج 447-441ابن أيب زرع ، روض القرطاس ، ص ص  -4 
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اد م جتدد القتال بني بين مرين وبين عبد الواد على إثر فرار أحد أفر 1112/ـه188مع ميلع سنة  
البي  املريين إىل تلمسان وهو أبو عامر ودخوله يف كنف السليان العبد الوادي عثمان بن يغمراسن 

 وعندما رفض هذا األخري تسليم أيب عامر للسليان املريين أيب (م1424-1184/ـه181-724)
ني م لقتال الزياني1111/ـه112وهنض يف سنة  ، يعقوب يوسف قرر هذا األخري جتهيز محلة عسكرية

م هنض 1111/ـه113، ويف سنة 1يوما لكنه مل يستيع دخوهلاحيث حاصر تلمسان ملدة أربعني 
تصراخ أمري مغراوة ثاب  بن اس إثر السليان املريين أبو يعقوب يوسف من جديد لغزو تلمسان على

م ضرب أبو 1111/ـه118، ويف سنة 2ون من االنتصار على الزيانينيحيث متكن املريني منديل
تلمسان يف  يعقوب حصارا طويال على تلمسان امتد مثاين سنوات وأشهر حيث استبسل أهليوسف 

 .3اـمما حال دون دخول املرينيني إليه الدفاع عن مدينتهم
ويف  وسف يعقوب ببناء مدينة املنصورة ،، قام السليان أبو ي أثناء احلصار املريين على تلمسانو  

أحد العبيد وقام بقتل السليان تسلل  ، ن على تلمسان وأهلهاالوق  الذي كان فيه املرينيون يضيقو 
، ورجع اجليش  ، فاضيرب أمر املرينيني وعليه مت فك احلصار على املدينة يعقوبابن يوسف  أيب

بن عبد  ، خرج السليان املريين أبو سعيد عثمان املريين إىل مدينة فاس. وبعد انقضاء مدة من الزمن
ية متكن   من ختريب أحواز على رأس قوة عسكر  (م1441-1412/ـه742-712)احلق 
-1441/ـه731-741)املريين  احلسن ينيون بعد ذلك يف عهد السليان أيب، مث متكن املر 4تلمسان
وبدأ اجليش املريين يف التوسع يف بالد  م ،1441/ـه747من اقتحام مدينة تلمسان سنة  (م1438

، مث جنح يف الدخول إىل إفريقية حيث استوىل على  املغرب األوسط حيث استوىل على مناطق عديدة
 .5م1437ـ/ه738تونس سنة 

م إىل عودة أمراء البي  العبد 1432/ـه732لقد أدت هزمية أبو احلسن املريين يف موقعة القريوان سنة  
، حيث شهدت  إمارة بين عبد الواد يف النصف الثاين من القرن  الوادي إىل ملكهم يف مدينة تلمسان

                                           
 . 128ص ، نفسه  -1
 .  284-283، ص ص  2ج ، ، املصدر السابق ابن خلدون -2
 .43ص ،1، ج املرجع السابق، ، حسني مؤنس 44ص، 1، ج و أيضا : إبراهيم حركات، املرجع نفسه ، 487ص ، ، روض القرطاس ابن أيب زرع -3
 .411ص نفسه ،  -4
املرجع  كذلك : إبراهيم حركات  ، 113و أيضا : عبد الكرمي غالب ، املرجع السابق ، ص  ، 431-432، ص ص  7ابن خلدون، املصدر السابق ، ج -5

 . 37، ص  1السابق ، ج
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، إال أن أمراء  بين مرينمن لدن سالطني كثرية   ، الرابع عشر امليالدي محالت عسكرية ثامن اهلجريال
 .1ون يف كل مرة استعادة ملكهمبين عبد الواد كانوا يستييع

 س :ـدلـاد في األنــن والجهــبني مري
ايف والصالت ، حبكم القرب اجلغر   تنقيع العالقات بني مسلمي األندلس ومسلمي بالد املغربمل 

وقد شكل النصارى اإلسبان على بالد األندلس   العدوتني األندلسية واملغربية ،السياسية والثقافية بني
 ان األندلس يف أكثر من مرة، حيث استنجد سك خيرا حقيقيا بعد ضعف دولة اإلسالم فيه

ندلس سنة بعد موقعة العقاب باألإلنقاذهم من خير املسيحيني ، و  بالد املغرب سالطنيب
بدأت اجليو  النصرانية يف اإلستيالء على  اليت أدت إىل تراجع قوة املسلمني ،م و 1111/ـه121

بعض املدن واحلصون اإلسالمية ، ومل تستيع دولة املوحدين إنقاذ مسلمي األندلس نتيجة كثرة الفنت 
 .2خالل هذه الفرتة بالد املغرب ابات اليت شهدهتاواإلضير 

، وأمام تزايد خير النصارى اإلسبان ضد  مور يف بالد املغرب األقصى لصاحل املرينينيبعد استتباب األ 
-1118/ـه181-111السليان املريين أبو يوسف يعقوب )، استنجد هؤالء ب مسلمي األندلس

م على رأس قوة عسكرية كبرية نزل  1171/ـه174حيث خرج من مدينة فاس سنة  م(1181
جتهيز وإعداد املراكب،  ييلب منه يفإىل صاحب سبتة أيب القاسم العز  امث أرسل خياب مبدينة طنجة
 3ل ما حيتاج إليه من مال وسالحزيان على قوة من مخسة آالف رجل وجهزه بك ده أيبمث عقد لول
يوسف  م عرب اجليش املريين بقيادة أيب1171/ـه173، ويف سنة  ة املرينية باجلزيرة اخلضراءونزل  القو 

، والتق  اجليو  اإلسالمية جبيو  النصارى اليت كان يقودها الدون نونيودي  ندلسيعقوب إىل األ
 .4حقق فيها املسلمون نصرا كبريام اليت 1171/ـه173سنة  الرا بالقرب من مدينة أستجة

                                           
 .39-33 ص ، ص 2، املرجع نفسه ، ج إبراهيم حركات -1
 .21ص  ، 2ج ، حسني مؤنس ، املرجع السابق ، 84، و أيضا :  الذخرية السنية ، ص  234، ص  2، ج دون ، املصدر نفسهابن خل -2
-  يف البحر نصف جمرى طنجة : مدينة باملغرب ، قدمية على ساحل البحر ، فيها أثار كثرية لألول و قصور و أقباء ، و بني طنجة و سبتة ثالثون ميال يف الرب و

 . 189ص  أنهر : الروض املعيار ، ، و تعرف طنجة بالرببرية وليلي افتتحها عقبة بن نافع ،
 . 414، و أيضا : روض القرطاس ، ص  134لذخرية السنية ، ص رع ، ابن أيب ز  -3
- ياعة، وهي واسعة إستجة : بني القبلة واملغرب من قرطبة، بينهما مرحلة كاملة، وهي مدينة قدمية مل يزل أهلها يف جاهلية وإسالم على احنراف وخروج عن ال

 .14، صاألرياض ذات أسواق عامرة وفنادق مجة ، أنهر: الروض املعيار 
 .  142- 149ص  ، و أيضا : روض القرطاس ، ص 233 ، ص 2، ج ابن خلدون ، املصدر السابق -4
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وبعد هذه املعركة بدأ أبو يوسف يعقوب املريين يف شن الغارات على بعض احلصون املسيحية مثل  
 1ة عسكرية من الغزاة املرينينيمث قفل راجعا إىل فاس بعد أن ترك خلفه حامي ةوإشبيلي شريش
 األندلس حيث عسكرت قواته م كان اجلواز الثاين أليب يوسف يعقوب إىل1177/ـه171يف سنة  و 

لفونسو العاشر امللقب ىل إشبيلية اليت كان يتحصن فيها امث توجه  هذه القوات إ بيريف جبزيرة
وبعد هذه املعركة بدأ أبو يوسف  ملسلمون نصرا آخر على النصارى واحلكيم حيث حقق ابالعامل

 .2يعقوب يف اإلغارة على حصن قييانة وجليانة وشريش
 ، فلجأ إن هذه اإلنتصارات اليت حققها املرينيون مل تكن لرتضي ابن األمحر صاحب غرناطة 

، مما  نسو العاشر ويغمراسن بن زيان ضد املرينينيلفو خري إىل عقد صلح مع ملك النصارى اهذا األ
م لقتال عدوه يغمراسن بن 1181/ـه182دفع بأبو يوسف يعقوب إىل العودة إىل بالد املغرب سنة 

 .3زيان
م قرر السليان أبو يوسف يعقوب املريين اجلواز إىل األندلس للمرة الثالثة 1181هـ/181يف سنة و 

سانشو الذي استوىل على احلكم بالقوة ، فونصو العاشر ضد ابنه قشتالة ال بعد أن استصرخه ملك
فعربت جيو  املرينيني إىل األندلس حت  قيادة أيب يوسف يعقوب املريين ، حيث ضرب حصارا على 
قرطبة اليت حتصن فيها سانشو مث بدأ يف شن الغارات حىت وصل إىل جمريط ، ويف هذه األثناء انعقد 

                                           
-  وطة شريش : من كور شذونة باألندلس ، بينها وبني قلشانة مخسة وعشرون ميال ، وهي على مقربة من البحر، وبني املغرب والقبلة من شريش حصن ر

 . 113الروض املعيار ، ص وشريش متوسية حصينة حسنة ، أنهر : 
- لروض املعيار           ص إشبيلية : مدينة باألندلس جليلة بينها وبني قرطبة مسرية مثانية أيام ، وهي مدينة قدمية أزلية ومعناها املدينة املنبسية ، أنهر : ا
 .38-39ص 

 . 239، ص  2، ج نفسه -1
 -  أول اجملاز املسمى بالزقاق ، و يتصل غربيها ببحر الهلمة ، و هي مدينة صغرية عليها سور و تراب    و طريف : جزيرة طريف على البحر الشامي يف

 .411يشقها هنر صغري ، و هبا أسواق و فنادق و محامات ، و من جزيرة طريف إىل اخلضراء مثانية عشر ميال ، أنهر : الروض املعيار ، ص 
 . 121-121 ص ابن أيب زرع ، روض القرطاس ، ص -2

-  م ، فاسـتمرت قاعـدة 4213م و اختذها حممد بن نصر مؤسس ساللة بين األمحر عاصمة له سـنة  4383: مدينة إسبانية دخلعا املرابيون سنة غرناطة
لنهضــة لليباعــة و النشــر و التوزيــع ، م ، أنهــر : مســعود اخلونــد ، املوســوعة التارخييــة و اجلغرافيــة ، اجلــزء األول ، دار رواد ا4182هــذه الدولــة حــىت ســقوطها ســنة 

 . 139بريوت ، لبنان ، ص 
 .29ص ، 2، ج ، و أيضا : إبراهيم حركات ، املرجع السابق 299، ص  2ابن خلدون، املصدر السابق ، ج -3
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سانشو ، مما جعل أبو يوسف يعقوب يرتد لقتال ابن األمحر إال أهنما تصاحلا الصلح بني ابن األمحر و 
 .1بعدفيما 
م عرب السليان أبو يوسف يعقوب إىل األندلس للمرة الرابعة حملاربة ملك 1181هـ/183يف سنة  و 

قشتالة سانشو الذي نقض عهده مع بين مرين ، وبدأ يف شن الغارات على املسلمني ، وعندما عرب 
سليان أبو يوسف يعقوب إىل األندلس استياع أن حيقق انتصارات عديدة ، اضير على إثرها ال

راجعا إىل املغرب  الذي قفل يوسف يعقوب خل يف صلح مع السليان املريين أيبسانشو أن يد
رن الثامن اهلجري ، الرابع عشر مع ميلع القو  ،11812/ هـ181األقصى حيث وافته املنية سنة 

بقتال بين عبد الواد ،  رينيونخير النصارى على املسلمني يف األندلس نتيجة إنشغال امل ميالدي عهم
-1441هـ/731-741لكن مع ذلك أرسل أبو احلسن علي بن أيب سعيد عثمان املريين) 

ويف سنة ، 3م1444/هـ744م( قوة مرينية متكن  من اإلستالء على اجلزيرة اخلضراء سنة 1438
ليان أبو احلسن املريين بنفسه للجهاد يف األندلس ، حيث نزل مبدينة م جتهز الس1432هـ/731

طريف ، واستعدت القوات النصرانية بدورها هلذه املعركة ، وعندما اندلع القتال بني اليرفني يف شهر 
 .4للمسلمنيم  أسفرت عن هزمية قاسية 1432هـ/731مجادى األوىل سنة 

فقد  م وكان  حامسة يف مجيع األوجه1111هـ/121اب لقد كان  معركة طريف شبيهة مبعركة العق
.5األندلسوضع  حدا لتدخل املغاربة يف شؤون 

                                           
 22ص ، 2ج السابق ، ، حسني مؤنس ، املرجع  32ص  ، 1، املرجع السابق ، جالسالوي  و أيضا : ،119، روض القرطاس ، ص  ابن أيب زرع -1
 . 222، ص  2دون ، املصدر السابق ، جابن خل -2
 . 12، ص  2ني مؤنس ، املرجع نفسه ، ج، و أيضا : حس 291نفسه ، ص  -3
، حققه  1، نفح الييب من غصن األندلس الرطيب ،ج أمحد بن حممد املقري التلمساين، و أيضا :  112، ص  2ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -4

 . 34، ص  2، ج إبراهيم حركات ، املرجع السابق ، و أيضا : 41، ص  4899س، دار صادر ، بريوت إحسان عبا
 . 19ص  ، 2ج ، حسني مؤنس ، املرجع نفسه -5
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لقد شهدت احلياة الثقافية والعلمية يف بالد املغرب اإلسالمي  تراجعا  حمسوسا  مع ميلع القرن   
يقية منذ واقعة دخول الدولة  املؤمنية يف  أزمة حقنتيجة  ،، الثالث عشر امليالدي  السابع اهلجري

والثورات  ، فعلى املستوى الداخلي بدأت تههر الفنت م1111 هـ/ 121سنة العقاب باألندلس 
لغارات على املسلمني  يف ن املمالك املسيحية بدأت تشن ا، فإ أما  على  املستوى  اخلارجي الداخلية
وقد استمر هذا الوضع إىل  ، مما أضر بال شك باحلياة الثقافية والعلمية خالل هذه الفرتة األندلس 

صى يف املغرب األقالسلية  رينينيامل ، ومع اعتالء الثالث عشر امليالدي منتصف القرن السابع اهلجري
 بدأت احلياة الثقافية والعلمية تستعيد نشاطها األول واملعتاد. والزيانيني  يف املغرب  األوسط

 : هـ 8و  7ظروف وعوامل ازدهار الحركة الثقافية والعلمية في المغرب األوسط في القرنين 
لى  تشجيع احلركة  الثقافية والعلمية يف املغرب بني الدول اليت عمل  عتعترب الدولة العبد الوادية من 

-144زيان )يغمراسن بن السليان املصادر التارخيية أن  ، حيث تذكر معهم األوسط
، وله  ، ويكثرمن زياراهتم ( كان  حيرص على جمالسة العلماء والصلحاءم1184-1141/هـ181

 1مهم إىل تلمسان ويقابلهم مبا هم أهلهأين ما كانوا  ويستقد عنهم ، يبحث يف أهل العلم رغبة عالية
قد كان حمبا يف العلم ( فم1418-1421هـ/718-721)أما السليان أبو محو موسى األول 

حيث أكرم  ، اإلمام ن خالل ترحيبه واستقباله للفقيهني العاملني ابينذلك مويههر   وأهله
،  2يكثر من جمالستهما واالقتداء هبماوكان  ، وبىن هلما املدرسة اليت تسمى هبما مثوامها،واحتفل هبما
( فقد كان هواآلخرحمبا للعلم م1447-1418هـ/747-718) األول أبو تاشفنيأما السليان 

حيث أكرم وفادة الفقيه العامل أبو  ، ن العلماء و استقدامهموألهله وكان حريصا على التقرب م
أما  السليان  أبو محو موسى الثاين  ،3موسى عمران  املشدايل و واله  التدريس مبدرسته  اجلديدة

،  ( فقد  كان  خيتلف  بعض الشيء  عن  أمراء  الدولة الزيانيةم1481-1411هـ/712-711)
سة خلص فيه كتاب  و كان له تأليف يف السيا ، الشعر وحيب أهله حيث كان هذا األخري يقرض

                                           
 .429، ص  4حيي بن خلدون ، املصدر السابق ، ج - 1 
  . 418نفسه ، ص  -2 
 .412 - 414نفسه ، ص ص  ، - 3 
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مرين وغريهم  اصريه من ملوك بينله مع مع بن ظفر و زاد عليه فوائد و أمورا جرتسلوان املياع ال
 .1«واسية السلوك يف سياسة امللوك »عهده  أيب  تاشفني  ومساه  وصنفه برسم ويل 

            لقد أظهر أمراء وسالطني الدولة الزيانية اهتماما كبريا بالعلم والعلماء يف بالد املغرب األوسط  
ط، وسخرت  تكن معروفة يف بالد املغرب األوسو يتجلى هذا االهتمام يف بناء بعض املدارس اليت مل

ها كل امكانياهتم لتعمري هذه املدارس باليلبة واإلنفاق عليهم وعلى األساتذة الدولة الزيانية و أمراؤ 
،  هذا  باإلضافة إىل تشييد املساجد اليت سامه  هي 2الذين كانوا  يتولون مهمة التدريس فيها
اة  الثقافية والعلمية يف املغرب األوسط خالل القرنني األخرى بقسط كبري يف ازدهار احلي

 م  13و14/هـ8و7
ـ ه 8و  7يف املغرب األوسط خالل القرنني  ومما ساهم كذلك يف ازدهار احلركة الثقافية و العلمية 

، خاصة مدينة تلمسان اليت كان حهها وافرا  م هو هجرة األندلسيني إىل املغرب األوسط 13و14
، ألن هؤالء املهاجرين  األندلسيني   ذا األمر سيساهم يف دفع احلركة الثقافية والعلمية، وه من هؤالء

، وقد أفاد هؤالء   ، وكانوا حيملون معهم  ثقافة عالية وراقية كان من بينهم الشعراء والفقهاء  والعلماء
ا مل ير من قبل يف فراج  رواج ، النزالء مبواهبهم و ثقافتهم الالمعة أسواق العلم و األدب والفنون

 . 3و كذلك مدينة جباية و مدن أخرى تلمسان
 
 
 
 
 
 

                                           
ميبعه  بد احلفيظ شليب ، ع ، إبراهيم األبياري املقري التلمساين ، أزهار الرياض يف أخبار عياض ، اجلزء األول ، ضبيه وحققه وعلق عليه مصيفى السقا -1

 .494: التنسي ، املصدر السابق ، ص، و أيضا  248، ص 4818جلنة التأليف و الرتمجة و النشر ، القاهرة 
اإلسالمي ، بريوت ، لبنان    اليبعة الثانية ، دار الغرب اجلزء الثاين ، ، ترمجه عن الفرنسية حممد حجي و حممد األخضر ،احلسن الوزان ، وصف افريقيا  -2

                                                                   .Attalah (D) op cit , pp 44 – 45  ، و أيضا : 48، ص 4891
، و أيضا : حممد  جابر  243-238، ص ص 4891حممد اليمار، الروابط الثقافية بني اجلزائر و اخلارج ، الشركة  الوطنية  للنشر والتوزيع ، اجلزائر  -3

 .  92، ص  4882اليبعة األوىل ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت األنصاري ، التفاعل  الثقايف بني املغرب و املشرق يف آثار ابن سعيد املغريب ، 
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 : م13و14هـ/ 8و7 لقرنينط خالل اـي المغرب األوسـالثقافية ف المراكــز 
 د :ـاجــــالمس -أ 

أيضا ، بل كان   اجد مل تكن للعبادة فقطمن املتعارف عليه يف احلضارة العربية اإلسالمية أن املس
 املغرب يف، وكان   املساجد  والعقلية قليةلقن اليلبة  شىت أصناف العلوم الناملكان و الوسط الذي ي
 وكان لكل ، ومجيلة البناء والشكل ، منتشرة وعديدةم 13و14/ ـه 8و 7األوسط خالل القرنني 
و إحياء  احلركة  الثقافية  والعلمية   وكان هلذه املساجد دورا مهما يف  بعث ، 1مسجد أئمة وخيباء

 : م، و من  هذه  املساجد 13و 14 هـ/ 8و  7يف املغرب األوسط  خالل القرنني 
ملسجد موجودا حىت قبل دخول األدارسة مدينة تلمسان ، املسجد اجلامع بأكادير : كان هذا ا -1

، مث عندما قام   م 712ـ / ه 173قام هؤالء بتوسيعه خالل فرتة تواجدهم بتلمسان سنة    حيث 
-1141ـ / ه 181 – 144قام أمريها يغمراسن بن زيان ) تلمسان ، مدينة يف دولة بين عبد الواد

  .2و بناء مئذنته   م( برتميم  1184
بيي يوسف بن تاشفني  املرا السليانهذا املسجد جد األعهم بتاكرارت : كان  وراء تأسيس املس -1

، ويف عهد  وكان هذا املسجد حتفة فنية رائعة ، م1282ـ/ه 374تاكرارت سنة أثناء  بنائه ملدينة 
و  و القبةة أضاف له هذا  األخري اجلزء  الشمايل من بي  الصال السليان الزياين  يغمراسن بن زيان

، و كان هذا املسجد عبارة عن جامعة إسالمية  و املئذنة  املتأثرة  بالعمارة   األندلسية      الصحن 
و اإلشعاع الفكري منذ  نهرا ملشاركته الفعالة يف ترسيخ العقيدة اإلسالمية ، و زيادة الوعي الديين

وسط و من مناطق علماء يف املغرب األو قد تصدى فيه للتدريس و اإلقراء عدد كبري من ال تأسيسه 
م اآلبلي و ابن أخرى من بالد املغرب اإلسالمي ، كان من بينهم الشيخ عبد السالم التونسي و إبراهي

 عدد كبري من العلماء من خمتلف بالد رج من هذا الصرح العلمي، و خت و ابن زكري خلدون و املغيلي
                   .1املغرب اإلسالمي

                                           
 .48ص  ، 2ج ، احلسن الوزان ، املصدر السابق -1
 . 419 -413، ص ص  ، اجلزائر Anep، منشورات  2332املساجد العتيقة يف الغرب اجلزائري ، اليبعة األوىل   ، حيي بوعزيز - 2
-  يل البياين املنيقي ، كان منشغال بالعلم و التدريس ، انتفع به املسلمون كلهم و مجيع مكن حيهر جملسه ، و له تأليف بن زكري : الفقيه األصو أمحد بن حممد

سمئة بي  تويف منها تأليف يف مسائل القضاء و الفتيا و شرح عقيدة ابن احلاجب مساه بغية اليالب و منهومته الكربى يف علم الكالم يف اكثر من ألف و مخ
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مت  تشييده يف  ، : يقع  هذا اجلامع بالقرب من املسجد األعهمالتنسي جامع سيدي أيب احلسن  -4
سنة يف  م ( 1424 -1184هـ/724-181) عهد السليان الزياين أبو سعيد عثمان بن يغمراسن

 182)ت  التنسي هذا اجلامع اسم العامل  اجلليل أيب احلسن ، وقد محل2م1111ـ/ه 111
  .3(م 1181ـ/ه

 –721قام بإنشاء هذا املسجد السليان الزياين أبومحو موسى األول) :مسجد أوالد اإلمام  -3
جبوار املدرسة اليت تعرف   م1412هـ/712كان ذلك حوايل سنة و  (،م1418 – 1421 هـ/718

ن لرمح، أبو  زيد  عبد ا ومسي هذا املسجد بأوالد اإلمام نسبة إىل العاملني اجلليلني 4مبدرسة أوالد اإلمام
)ت             ه أبو موسى  عيسى بن حممد بن عبد اهلل( و أخو م1432 ـ/ه731بن حممد )ت

، و لألسف مل يبق من هذا املسجد إال القبيبة املزينة بالقرنصات اليت 5( ابنا اإلمامم1438 هـ731
 .6تكمل مشكاة احملراب ومئذنتها اجلميلة

السليان  الزياين  أبو  محو  موسى  الثاين  ذا  املسجد قام  ببناء  ه مسجد إبراهيم  املصمودي : -1
( إىل جانب القبة و الزاوية و املدرسة و هي املباين اليت  م1481 –1411هـ/  711 – 712)

و ال زال   مدينة  تلمسان  حتتفظ  هبذا  املعلم   ، شيدها  السليان  تكرميا لوالده  أيب  يعقوب
قد تصدى للتدريس فيه علماء أجالء على رأسهم العامل ، الفقيه ، و  ، و 7التارخيي  إىل  يومنا  هذا

م ( و فسر فيه هذا العامل القرآن  1411هـ/  771احملدث املفسر الشيخ أبو عبد اهلل الشريف ) ت 
                                                                                                                                                                                                                                                                      .8الكرمي يف ظرف ربع قرن و أتى فيه بالعجب العجاب

                                                                                                                                            
امليبعة   مبراجعة أصله حممد بن أيب شنب م ، أنهر : ابن مرمي ، البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان ، و قف على طبعه و اعتىن1313هـ/  811سنة 

 .   31 – 48، ص ص  1128الثعالبية ، اجلزائر 
 . 441، ص  جع نفسهيضا : حيي بوعزيز ، املر ، و أ 419، ص  4 ، املرجع السابق ، جعبد العزيز فياليل -1

 
 

 . 413، ص  رجع السابق،  و أيضا : حيي بوعزيز ، امل 419، ص  4عبد العزيز فياليل ، املرجع السابق ، ج -2
  . 189بورويبة و أخرون ، املرجع السابق ، ص  -3
 William Marcais et Georges Marcais , Les Monuments، و أيضا :  412، ص 4، ج عبد العزيز فياليل ، املرجع نفسه -4

Arabes De Tlemcen , Ancienne Librairie Thorin et fils , Paris 1903 , p 185 .       
5-Hadj Omar Lachachi , Le passé prestigieux de Tlemcen , Editions Ibn-
Khaldoun,Tlemcen 2002 , p 192 .  

 . 412، ص  4عبد العزيز فياليل ، املرجع نفسه ، ج -6
 . 412نفسه ، ص  -7
 . 411، ص  ملرجع نفسهحيي بوعزيز ، ا -8
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سان باعتبارها  مركز إشعاعي هام يف املغرب مل تقتصر املؤسسات الثقافية واملراكز العلمية يف  تلم
  اجد اليت  شيدها أمراء  بين زيانعلى تلك املس م 13و  14ـ/ ه 28و  27األوسط خالل القرنني 

 ، ومن هذه املساجد فقد كان  هناك مساجد أخرى  يف  املدينة  شيدها بعض سالطني الدولة املرينية
: 
، الذي امتد  املسجد خالل فرتة االحتالل املريين لتلمسان: مت تشييد هذا شعيب مسجد أيب مدين -1

املسجد  السليان    هذا ، حيث  أمر بتشييد م(1438-1447/ ـه738-747)لبضع سنوات 
حيث تشري الكتابة املوجودة على  ،1م(1438 – 1441/ ـه 731- 741أبو احلسن  املريين )

                                                                                                                                                              الصاحلد أخذ هذا املسجد إسم الويل و ق ، م1448/ـه741رانه ، أنه مت بناؤه سنة إحدى جد
سليان  املريين  يف  بنائه  نفق  الملسجد  آية يف اجلمال والروعة  وأوكان  هذا ا أيب مدين شعيب

 مقدار 
، لقد كان هذا املسجد قبلة ليالب  2له صومعة يف غاية احلسن واإلتقان جسيما  وماال عهيما وكان 

و احملدثني ، و انربى للتدريس فيه  العلم و املعرفة ، و خترج  منه أجيال كبرية من العلماء و الفقهاء
 . 3، ابن خلدون و ابن مرزوق اخلييب و اآلبلي خنبة من العلماء و املشائخ الكبار مثل

، وكان ذلك حوايل   : أمر ببناء هذا املسجد السليان أبو عنان املريينمسجد سيدي احللوي -1
وهذا املسجد يشبه إىل حد ما مسجد أيب مدين  ، بعد دخوله مدينة تلمسانم 1414/ـه 713سنة 

احلمد هلل وحده ، أمر بتشييد هذا »سجد العبارة التالية ، وجاء  مكتوب يف باب امل يف هندسته وزخرفته
أيده اهلل ونصره  بن موالنا يوسف بن يعقوب بن عبد احلق ، ، اجلامع املبارك موالنا السليان أيب عنان

                                           
 ، ص 2332، يصدرها احتاد املؤرخني اجلزائريني ،اجلزائر  2332باحلاج معروف ، اجملمع املعماري بالعباد، دراسة أثرية مقارنة ، حولية املؤرخ ، العدد األول  -1

419                                           .       

 - باشخاصه إىل حضرة  ، نزل مدينة جباية و أقام هبا إىل  أن أمر ، أصله من قينيانة من عمل اشبيلية ويل صاحل ، أبو مدين شعيب ابن حسني األنصاري
التشوف ف بن حيي التاديل : يوس نهر، أ كان زاهدا فاضال عارفا باهلل دفن بالعباد خارج تلمسان ، ، 113مبوضع يسر سنة  فمات و هو متجه إليها ،مراكش ، 

 .  411ص ،  منشورات  كلية  اآلداب بالرباط ، 1117د  التوفيق ، اليبعة  الثانية  إىل رجال  التصوف و أخبار أيب العباس السبيت ، حتقيق أمح
 تقدمي  حممود  بوعياد  ماريا خيسوس  بيقريا ،املسند الصحيح احلسن يف مثثر و حماسن موالنا أيب احلسن ، دراسة  و حتقيق  حممد ابن مرزوق التلمساين ، -2

                                                                          . 131، ص 4894للنشر و التوزيع  اجلزائر الشركة  الوطنية  
 . 423حيي بوعزيز ، املرجع السابق ، ص  -3
- املعروف باحللوي ، نزيل تلمسان ، من كبار العباد العارفني ، كان يبيع احللوى للصبيان الصغار يف مدينة  شبيليسيدي احللوي : هو أبو عبد اهلل الشوذي اإل
 ترمجته يف : بغية الرواد  اجلزء بيلية آخر دولة بين عبد املؤمن مث فر بنفسه منها و أوى إىل تلمسان يف زي اجملانني ، أنهرلمسان ، و قيل انه ويل القضاء بإشت
 . 92ألول ، ص ا
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و يف داخل املسجد و حول احملراب جند العبارة التالية عبد اهلل املتوكل  ،1عام أربع ومخسني وسبعمائة
خ الويل الرضي احللوي أدركنا اهلل برضاه آمني ، و األعمدة داخل املسجد حتمل إسم على اهلل الشي

 737أمحد بن حممد اللميي يف سنة  من صنع املعماري الذي أنشأها و تارخيها ، و هذه العبارة هي
 .2م1431هـ/ 
درس فيه وسط منذ إنشائه ، و و الثقافة يف بالد املغرب األ خدم مسجد سيدي احللوي العلم لقد 

خنبة من العلماء األجالء و خترج منه عدد كبري من طالب العلم و املعرفة و الذين سامهوا بنصيب وافر 
 .3ء املغرب اإلسالمييف احلركة الثقافية و العلمية يف أرجا

  : دارســـالم ب ـ
ار اإلسالم أسيس املدارس يف إفريقية و املغرب األوسط بعد سقوط دولة املوحدين كان يعين انتصإن ت

و رد اإلعتبار لعلمائه الذين تعرضوا  السين و العودة إىل املذهب املالكي يف املغرب اإلسالمي ،
ن املوحدين ، و هكذا شيدت املدرسة لتكون أداة السلية لتكوين األطر و وابتالءات زم ملضايقات 
 4تلف العلوم و املواد األخرىاملختصني يف املذهب املالكي مع اإلهتمام بتدريس خمو            العلماء 

شخصيات أمراء بين زيان من هذه املدارس مؤسسات حكومية مهمتها تكوين و    و قد جعل ملوك 
 .5ولة دينية أو قضائيةئف رمسية يف الدذات كفاءة عالية لشغل وظا

بع عشر اهلجري الرااألوسط إىل غاية القرن الثامن املدارس معروفا يف  بالد املغرب مل يكن إنشاء 
حيث قام أمراء هذه الدولة بتشييد عدة مدارس  ، قيام الدولة العبد الوادية يف تلمسانامليالدي بعد 

زيادة اإلشعاع  الثقايف والعلمي ملدينة تلمسان واملغرب سامه  يف تنشيط احلركة الثقافية  والعلمية و 
وحدها  تتوفر  على    ، ومل تكن مدينة تلمسان م 13و 14 ـ/ه 8و 7خالل  القرنني األوسط 

                                           
 . 331آخرون ، املرجع السابق ، ص بورويبة و  -1
2 - L’abbé J Bargés , Tlemcen Ancienne Capitale Du Royaume De ce Nom , Sa topographie , son 

histoire , descriptions de ses principaux Monuments , Anecdotrs , l’égendes et Récits divers , Paris 
1859 , p 420 . 

 . 412حيي بوعزيز ، املرجع السابق ، ص  -3
طبعة   4831فمرب صاحل بن قربة ، تاريخ اجلزائر يف العصر الوسيط من خالل املصادر ، املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نو  -4

  .  413، ص  2332وزارة اجملاهدين ، اجلزائر 
5- Mahfoud ( K ) op cit , p p 166 – 167 . 
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ن مل تكن باألمهية األخرى تتوفر على بعض املدارس وإ كان  جباية هي  داليلبة  فق  ممدارس  لتعلي
                                                                                                                                                                                : ومن هذه املدارس ، 1يف تلمسان ي حضي  به تلك املوجودةوالدور الذ

مدرسة  أوالد  اإلمام : و تعرف  باملدرسة  القدمية ،  و هي  من  إنشاء  السليان  الزياين   أبو  -1
تكرميا للعاملني م( و قد مت إنشاء هذه املدرسة 1418-1421ـ/ه 718-721محو  موسى  األول )

م( و أخوه أبو موسى 1431 / ـه734اجلليلني ، و مها  ابنا  اإلمام ، أبو زيد  عبد  الرمحان )ت 
حيث مت تكليفهما من قبل السليان أبو محو موسى األول  2م(1438 / ـه731عيسى )ت 
بة دروسا  على  اليلو قد كان  هذه املدرسة مبثابة صرح ثقايف و علمي  يتلقى فيها ، يهابالتدريس ف
، و من  3و قد استمرت هذه املدرسة  يف  تعليم  اليلبة إىل  هناية القرن  العاشر اهلجري  يد األساتذة 

مجلة العلماء الذين درسوا يف  هذه  املدرسة ، ابنا اإلمام  و حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد 
إال املسجد الصغري اضر ن هذه املدرسة يف الوق  احلو مل يبق م ،4 بن اإلمام أيب الفضل  التلمسايناهلل

، و كان  هده  ع يف الناحية الغربية من املدينةالذي أسس جبانبها و ال يزال قائما إىل اليوم و يقمبنارته 
املدرسة تتألف من قاعتني كبريتني يتلقى فيها طلبة العلم دروسهم على يد الشيخني العاملني ابين 

 .5اإلمام
تلمسان ، فقد عني السليان  اإلمام هي أول مدرسة تربوية قام  يف حاضرة والدرسة أ  مدو ملا كان

للتدريس هبا فياحل العلماء لتؤدي رسالتها على أكمل وجه ، حيث قام بالتدريس فيها علماء من 
 .6أمثال عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن اإلمام  أبو زيد و أخيه أبو موسى عيسى ابين اإلمام

نشأ هذه املدرسة السليان ، و قد أ و تعرف كذلك باسم املدرسة اجلديدة املدرسة التاشفينية : -1
  ـه747ـ وه 718ما بني سنيت  م(1447-1418/ـه 747-718) أبو تاشفني األول الزياين

                                           
 ، وزارة اإلتصال و الثقافة  448 عبد احلميد حاجيات ، احلياة الثقافية باجلزائر يف القرن الثامن اهلجري ، جملة الثقافة ، السنة الرابعة و العشرون ، العدد -1

 . 411، ص  4888اجلزائر 
 . 22، ص  4حيي ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -2
 .412، ص  4بز فياليل ، املرجع السابق ، جعبد العز  -3
 . 131،  املرجع السابق ، ص  صاحل بن قربة  -4
 .Hadj Omar (L) op cit , p 192 ، و أيضا :412، ص  4بد العزيز فياليل ، املرجع نفسه ، جع - 5
 . 131،  املرجع نفسه ، ص   ربةصاحل بن ق -6
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قد  ، و  1بين مرين بفاسليضاهي هبا ملوك بين حفص بتونس و  بتلمسانجبانب املسجد اجلامع األعهم 
  ـه 731-172  تكرميا للعامل  الفقيه أيب موسى عمران املشدايل )ن  هذه املدرسة قد أنشئكا

بو  لسليان  الزياين ، أم( و كان  هذه املدرسة عبارة  عن  حتفة  فنية رائعة ، ألن ا1171-1433
على  يدلومما،2هندسني و الفنانني و املعمارينيلبنائها كبار املتاشفني كان ميتلك حسا فنيا ، لذا سخر 

و   ه هبم ، هي تلك االحتفاالت الضخمةلسليان بالعلم و العلماء و احتفائاعتناء و اهتمام هذا ا
الكبرية اليت رافق  عملية تدشني هذه املدرسة ، حيث حضرت جمموعة من العلماء و الصلحاء من  

الت السليان أبو االحتفا أهل  مدينة  تلمسان  وقتئذ  حفل تدشني هذه املدرسة ، و ترأس هذه
 .3اجلليل أبو موسى عمران املشدايل و كان يتقدم علماء مدينة تلمسان ، العامل  تاشفني  

استمرت هذه املدرسة تؤدي رسالتها التعليمية و الرتبوية حىت هناية القرن السادس عشر امليالدي 
ندما طرح اجمللس البلدي ع درسةحسب احلسن الوزان ، و عندما احتل  فرنسا اجلزائر قام  بتهدمي امل

ملدينة تلمسان مشروعا يتضمن إقامة دار البلدية و عليه مت هتدمي املدرسة و نقل بعضا من فسيفسائها 
 .4( يف فرنسا clunyلتزيني متحف كلوين )

و مهما يكن من شيء ، فقد سامه  املدرسة التاشفينية بقسط وافر يف تقدم احلركة الثقافية و العلمية 
بدليل إيوائها املتواصل ليلبة العلم و احتضاهنا حللقات الدروس ، فكان  القاعة فضاء  بتلمسان ،

غري جهة املصلى  –صحن حيف به من ثالث جهات إللقاء الدروس و التعلم تغص باليلبة ، فهناك 
 حجرات معدة لسكن اليلبة . –

ية ال ميكن أن يدرس مبعزل عن و اجلدير باملالحهة ، أن الدور التعليمي و الفكري للمدرسة التاشفين
جامع تلمسان األعهم ، و كان املدرسون الذين تناوبوا على التدريس هبذه املدرسة من كبار علماء 

 .5تلمسان وقتئذ كاملشدايل و أيب عبد اهلل حممد السالوي و حممد بن أيب عمرو التميمي و املقري

                                           
م ( ، رســـالة لنيـــل دكتـــوراه الدولـــة يف التـــاريخ 1113 – 1141هــــ/ 111 – 144األوســـط يف عهـــد بـــين زيـــان ) عبـــديل خلضـــر ، احليـــاة الثقافيـــة بـــاملغرب  - 1

 .171، ص  1221 – 1223اإلسالمي ، جامعة أيب بكربلقايد تلمسان 
                                            Dhina (A) op cit , p 316، و أيضا :  412، ص  4جبد العزيز فياليل ، املرجع نفسه ، ع -2
 . 412ص  ، نفسه -3
  Nabila Oulebsir , Les usages du patrimoine ، و أيضا : 131ص  1ج عبد العزيز فياليل ، املرجع السابق ، -4

Monuments , musée , et politique coloniale en Algerie (1830-1930) Editions de la Maison des 

sciences de l’homme , Paris 2004 , p 152 . 
 . 418 -419، ص ص  ، املرجع السابق صاحل بن قربة -5
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  هـ 711-712يان أبو محو موسى الثاين )املدرسة اليعقوبية : قام بإنشاء هذه املدرسة السل -4
عبد اهلل  حممد  بن  أمحد بن علي بن  تكرميا  و احتفاءا  بالعامل  أيبهـ 711سنة  م(1411-1481

و كان  هذه املدرسة تقع بالقرب من  ،1م(1472/ـه771حيي بن حممد بن القاسم بن محود )ت 
الثاين و أعمامه أيب سعيد سليان أيب محو موسى  املقربة  الزيانية اليت تضم ضريح أيب يعقوب والد ال

و عند  2م1414 / ـه711و أيب ثاب  الزعيم ، و كان االنتهاء من هذه املدرسة حوايل سنة  عثمان 
، و أوقف على   نتهاء من بناء هذه املدرسة ، احتفل هذا السليان  بتدشني  هذا  الصرح العلمياال

عبد  ، و قدم للتدريس فيها الشريف أبو و رتب فيها اجلرايات ،و احلبوس   هذه  املدرسة  األوقاف 
و مما  ،، و إكراما له  3احلصريتواضعا للعلمو حضر جملس إقرائه فيها جالسا على  اهلل القاسم بن محود 

 .ر  احلاضالوقمعامل هذه املدرسة قد اندثرت يف  يؤسف له أن
الذين توافدوا عليها و مارسوا فيها أنشيتهم ، رسة اليعقوبية العلماء و اليلبة دلقد احتضن  امل

فازدان  هذه املدرسة بكرسيي الفقه و العلوم الدينية ، الذين جذبا إليهما مشاهري الفقهاء و أجنب 
جلعل املدرسة ناديا علميا متميزا كما و كيفا ، و اليلبة ، و قد تضافرت مجلة من العوامل و الهروف 

فة إىل قرهبا من املسجد اجلامع ، كما أن كبار العلماء و الشيوخ بتلمسان من ذلك كثرة حمبوساهتا ، إضا
    .4و فاس تنافسوا على التدريس على كرسي الفقه باملدرسة ذات البناء اجلميل و الفناء الواسع

هذا  بالنسبة للمدارس اليت شيدها بنو عبد الواد يف مدينة تلمسان ، وهناك مدارس أخرى شيدها بنو 
 ناء إحتالهلم ملدينة تلمسان ، و من هذه املدارس نذكر:مرين أث

  1441/ ـه 731 – 741) املريين أبو  احلسن أ  هذه املدرسة  السليانمدرسة العباد : أنش -1
سجد ، و هو  جامع سيدي  م إىل جانب امل1437/هـ 737( و كان  ذلك حوايل سنة م1438
خللدونية  ألن املفكر ابن كما عرف  باسم املدرسة ا  دكان   هذه املدرسة تعرف بالعبا  و ، 5أيب مدين

                                           
 . 411، ص 4، ج ، املرجع نفسه : عبد العزيز فياليل ، أنهر كذلك493 -428، ص ص  4املصدر السابق ، ج حيي ابن خلدون ، - 1
                        . William et Georges (M) op cit , p 274        ، و أيضا : 434-433، ص ص  ، املرجع نفسه صاحل بن قربة -2

                                                                      
، دراسة و حتقيق حممد أبو  أنهر كذلك : أيب احلسن علي القلصادي ، رحلة القلصادي 493 –428، ص ص  4السابق ، ج حيي ابن خلدون، املصدر -3

 .21، ص 4، و أيضا : احلسن الوزان ، املصدر السابق ، ج 431، ص  4829الشركة التونسية للتوزيع  ، اناألجف
 . 432، املرجع السابق ، ص  صاحل بن قربة -4
 .134، ص  1تلمسان يف العهد الزياين ، ج ، و أيضا : 137املرجع السابق ، ص بلحاج معروف ،  -5
- تقع يف اجلبل على بعد حنو ميل جنوب تلمسان، و هي كثرية اإلزدهار، وافرة املكان دفن هبا ويل كبري ذو صي  شهري : مدينة صغرية شبه ريف  العباد ،

 .21، ص 4احلسن  الوزان ، املصدر  السابق ، ج :يسمى سيدي بومدين ، و هناك  مدرسة  مجيلة جدا ، أنهر 
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و متتاز هذه  ، يف نشر العلم و املعرفة ، لقد كان هلذه املدرسة دور هامزاول تعليمه فيها خلدون 
حيث توىل  ، 1املدرسة بزخرفتها و فنها املعماري ذي القواس املنكسرة و اآلجر املدهون باللون األخضر

و الفقهاء الكبار وظيفة التدريس فيها ، و كان  من أبرزهم ابن مرزوق  اخلييب عدد كبري من العلماء 
و مما  ، 2م1321هـ/  828بن خلدون لسنوسي ، وعبد الرمحان و الشيخ حممد ا**و ابن مرزوق احلفيد

 .3التخريب خالل الفرتة اإلستعمارية  يؤسف له كذلك هو تعرض هذه املدرسة ألعمال اهلدم و
   تؤسس يف مدينة تلمسان الزيانية   تعترب هذه املدرسة ثاين مدرسة مرينية ي احللوي :مدرسة سيد -1

 كان   هذه، و  م1414/ـه 713سنة سة  السليان  أبو عنان املريين و قام  بتشييد  هذه املدر 
بيلي ، املعروف بسيدي املتصوف أيب عبد اهلل الشوذي اإلش الصاحل  تقع جبوار ضريح الويلاملدرسة 

تشرع  أبواب ة البيوت رفيعة السموت ، بديعة النعوت ، و هباو قد كان  هذه املدرسة متعدد  ،4حللويا
و مما يؤسف له أن هذه   ، 5معينة للرؤساء القائمني بالوظائفإىل  ديار كاملة املنافع ، حسنة املقاطع ، 

 .6و امليضأة منها إال اجلامع قيب سة  تعرض   هي األخرى للتخريب و التهدمي فاندثرت معاملها وملاملدر 
    شهدت تلمسان انتشار العديد من الزوايا ، و هي عبارة عن منشثت ذات طابع ديينمن جانب آخر 

         كان  تلقى على اليالبكان  تقام فيها الصلوات اخلمس ، فضال عن الدروس اليت  و و ثقايف ، 
ع املعدة إلرفاق الواردين و إطعام غرب هي املواضحيث ذكر ابن مرزوق أن الزوايا يف امل، و املريدين 

، و من بني الزوايا اليت كان  توجد يف تلمسان ، زاوية أيب يعقوب ، اليت أنشأها  7احملتاج من القاصدين
 .8، و زاوية أيب مدين بالعباد السليان أبو محو موسى الثاين ، و زاوية سيدي احللوي

                                           
 . 492عبديل خلضر، احلياة الثقافية باملغرب األوسط ، ص  - 1
عالمة احلجة احلافظ ابن مرزوق احلفيد : هو أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن اخلييب حممد بن مرزوق العجيسي التلمساين املعروف باحلفيد ، اإلمام املشهور ال -**

: ترمجته يف  م ، أنهر1348هـ/  831سنة  احملقق الكبري سيد العلماء و إمام أئمة امللة اجلامع بني املغقول و املنقول ، صاحب التحقيقات البديعة ، تويف
 . 113 -121البستان ، ص ص 

 .412بلحاج معروف ، املرجع نفسه ، ص  -2
 .   171، ص  صاحل بن قربة ، املرجع نفسه -3
 . 171ص  املرجع السابق ، ، صاحل بن قربة -4
 1112ة إىل قسنيينة و الزاب ، دراسة و إعداد حممد ابن شقرون ، اليبعة األوىل ب و إفاضة قداح اآلداب  يف احلركة السعيدابن احلاج النمريي ، فيض العبا -5

 .388، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ص 
  .178، ص  ، املرجع نفسه صاحل بن قربة -6
 . 141ابن مرزوق ، املصدر السابق ، ص  -7
 . 418 -419ص ص ،  4عبد العزيز فياليل ، املرجع السابق ، ج -8
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كز  الثقافية  األخرى  مثل  املساجد  و الكتاب و الزوايا يف لقد  سامه   هذه  املدارس  و املرا 
د يف تلمسان ، ومن جهة أخرى كان هلا دور إشعاعي كبري يف بال و الثقافية ازدهار احلركة الفكرية

، و سامه  هذه املؤسسات يف  امليالديني 13و 14اهلجريني/  8و 7املغرب األوسط خالل القرنني 
، حيث خترج عدد كبريمن العلماء والفقهاء يف شىت  و احلضارية بشكل كبريهنضة  تلمسان الثقافية 
ومل  يقتصر دور هؤالء على بالد املغرب األوسط  بل  ساهم  عدد  منهم  ، العلوم من هذه املؤسسات
 .1مية يف أقياربالد املغرب اإلسالمي خاصة بالد املغرب األقصىيف النهضة الثقافية والعل

 
 

 

 
 م : 31و 31 ـ/ه 8و 7ية التدريس في المغرب األوسط خالل القرنين طريقة و منهج

ن سوق لقد أشارالكثري من الرحالة و العلماء الذين زاروا مدينة تلمسان أو جباية خالل هذه الفرتة إىل أ
وكان   ، و مراكز الثقافة تلمسان حتتضن كثريا من العلماء والفقهاء ةالعلم كان  رائجة و كان  مدين

 .2و املتعلمني راحبة املعلمني جتارة
         يتمثل يف تعلم  الكتابة والقراءة، و كان يف البداية   لقد كان التعليم إذا منتشرا يف املدن و القرى

 كانو حفظ  القرآن ، و كان ذلك  يتم   يف  الكتاتيب و الزوايا  و املساجد ، و يف مرحلة  تالية  
، يف حني كان  املساجد الكربى   حو  و اللغة  و الفقه و األدباليلبة  يقبلون  على  دراسة  الن

علوم كاجلامع األعهم بتلمسان تتوىل تدريس اليلبة الذين يريدون املزيد من التعمق و الدراسة يف ال
، األصول( أو أصناف العلوم  األخرى و ذلك لإلستزادة و  التفسري، الفقه القراءات )احلديثالدينية 

 .3عا يف بالد املغرب اإلسالمي وقتئذو قد كان هذا األمر شائالتعمق أكثر ، 
أما  بالنسبة  ليريقة  التدريس ، فاليريقة  الشائعة  و املعمول  هبا وقتئذ ، كان   تتلخص  يف ما  

لف مشهور يف يعرف بيريقة اإللقاء و الشرح  ، حيث يتوىل أحد اليالب  قراءة  نص أو منت من  مؤ 

                                           
 . 411، ص رب األوسط يف عهد بين زيان ر عبديل ، احلياة الثقافية باملغخلض -1
أيضا  : رحلة القلصادي   ، و 29، ص  2332حممد العبدري البلنسي ، الرحلة املغربية ، تقدمي سعد بوفالقة ، منشورات بونة للبحوث و الدراسات  -2

 . 83، ص  املصدر السابق
 .41- 41، ص ص  وسى الثاينبو محو معبد احلميد حاجيات ، أ -3



 هـ8و7وسط والمغرب األقصى في القرنين الحياة الثقافية في المغرب األ     الفصل األول            
 

 37 

دون اليلبة  ما يسرتعي  ستها ، و يتوىل األستاذ  شرح هذا النص ، و يف الوق   نفسه يدرااملادة املراد 
و إمكانية بالدخول  يف  حوار مع  األستاذ  ، و كان  هناك طريقة أخرى تسمح لليلبة  1انتباههم

مراجعته يف بعض املسائل اليت تتيلب املناقشة و اإلستفسار ، و يف أحيان  أخرى  كان  اليلبة 
أن يكون مشرفا  ء حوهلا ، أما  األستاذ فال يعدواتدارسون  فيما  بينهم  النصوص  و يتبادلون  األراي

و مما يالحظ يف  ،2بة و األستاذ إىل حل يرضي اجلميعو بعد نقاشات مستفيضة  يتوصل اليل فقط ،
كر ابن خلدون حيث  ذ  ، و هو أن هناك من انتقد  طريقة  التعليم  اليت كان  سائدة ، هذا الصدد
و إفادته ، و حيضرون  للمتعلم  يف أول  تعليمه املسائل علمني كانوا جيهلون طرق التعليم أن  أكثر امل

 .3اـيالبونه باحضار ذهنه يف حلهو ي املقفلة من العلم
 هو إنتشار كثرة التأليف يف العلوم و اإلعتماد على املختصرات إليه يف هذه الفرتة  ينبغي اإلشارة و ما

،  ، الثالث عشر امليالدي اليت أصبح  شائعة و متداولة على نياق واسع خالل القرن السابع اهلجري
فإهنا أدت من جهة إىل أخرى إىل فساد يف التعليم و  4هو تسهيل عملية احلفظو إن كان  الغاية منها 
 .5بالنسبة للمبتدئنيعاب اجليد خاصة صعوبة يف الفهم و اإلستي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .  12نفسه ، ص  -1
 . 494 -493نفسه ، ص ص  -2
 .741 -743، ص ص  1ج ابن خلدون ، املصدر السابق ، -3
 . 99ص  ميبعة املعارف اجلديدة ، الرباط ، ، 4881عمر اجليدي : مباحث يف املذهب املالكي باملغرب ، اليبعة األوىل  -4
 14اق الثقافة و الرتاث ، السنة آف جملة ختصرات يف الرتاث العريب ،، أنهر كذلك : حممد بوزيان بنعلي ، ظاهرة امل744 ، صق ابن خلدون ، املصدر الساب -5

 .111اإلمارات العربية املتحدة ، ص  ،و الرتاث ، مركز  مجعة املاجد للثقافة  1221، أبريل  31العدد 
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 : هـ 8و 7أصناف العلوم وأبرزالشخصيات الثقافية والعلمية في المغرب األوسط خالل القرنين
 ة : ــنقليوم الــالعل –أ 

   األوسط خالل القرنني املوضوعات اليت كان  تدرس يف املغرب يف مقدمةلقد كان  العلوم الشرعية  
اال كبريا من لدن اليلبة ألهنا كان  تسمح ، و قد لقي  العلوم الشرعية إقبم  13و  14هـ /  8و  7

و مما يالحظ يف هذا الصدد  ،1القضاء ، و يف الدواوين اإلداريةخمتلفة يف  ئفوطا هلم باحلصول على
من  العلوم ، و ذلك  للقضاء زيانية هلذا  الصنف هو اإلهتمام الكبري الذي خصصه أمراء الدولة ال

و من بني الفقهاء و علماء الدين الذين  ، 2ملذهب  املالكياملوحدي  و إحياء اعلى  جذور املذهب 
 1181ـ/ ه 182ذاع صيتهم يف املغرب األوسط و بالد املغرب اإلسالمي ، أبو إسحاق النتسي )ت 

ـ/ ه 771( و أبو إسحاق التلمساين )ت م 1181ـ/ ه 181مرزوق )ت ( ، و أبو عبد اهلل بن م
ـ/ ه 734( و أبو زيد بن اإلمام  )ت م 1421ـ/ ه 721( و أبو احلسن  التنسي  )ت م 1411
 771( و الشريف التلمساين )تم 1431ـ/ ه 734)ت (  و شرف  الدين الزواوي م 1431

و مثلما كان  العلوم الدينية  ، (م 1471ـ/ ه 781( و ابن  مرزوق  اخلييب )ت م 1411ـه
                                           

 .118رشيد بورويبة و آخرون ، املرجع السابق ، ص  -1
 .173، ص  ، دار احلضارة لليباعة و النشر و التوزيع اجلزائر 1227اليبعة األوىل  ، ، اجلزء الثاين ، تاريخ الدولة الزيانية خمتار حساين -2
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وكان نواة و   يقل أمهية عن تلمسان ،كان  مركزا ثقافيا ال  فإن جباية هي األخرى سان مزدهرة يف تلم
 عنوان الغربيين صاحب كتابأبو العباس هو املسجد األعهم ، حيث أورد  مركز هذه احلركة الثقافية

  . 1و اشتغلوا بالعلوم الدينية جبايةالدراية ترمجة للكثري من العلماء الذين كانوا  متواجدين  يف  
   و حنو و شعرللغوية و ما يتفرع عنها من صرف اي  الدراسات حهاللسانية ، فقد  أما يف جمال العلوم

هو نفس اإلهتمام  و يف تلمسان ، 2 من طرف اليلبة  باملغرب األوسطو عروض و بالغة باقبال كبري
ـ ه 174و عبد اهلل التميمي القلعي )ت ، أب جباية ، حيث برز من األدباء مدينة الذي كان  تشهده

 هـ 728ن مخيس  التلمساين )ت م( اب 1427هـ/  727جلزائري )ت م( و ابن العيار ا 1173
           (م 13هـ/  8هلل حممد بن البناء التلمساين )املتوىف يف أواسط القرن و أبو عبد ا (م 1428

 .3(م 1413هـ/  711و أمحد العباس النقاوسي )ت 
، وكثر اإلشتغال  خالل فرتة الزيانينيب األوسط ، فقد إزدهرت يف املغر  العلوم اإلجتماعية ميدان أما يف

 هـ 171ل ، عبد  احلق البجائي )ت صيات يف هذا اجملا، و من أبرز الشخ بالرتاجم و اليبقات
)ت      ( و أبو زكريا السييفيم 1177ـ/ ه 171و حممد  بن أيب  بكر األنصاري )ت  (م 1171

 إبراهيم بن موسى املصمودي( و م 1423ـ/ ه 723( و أبو العباس الغربيين )ت م 1178 ـه 177
 .4م( 1321ـ/ ه 823)ت 
 ة :ــوم العقليــالعل -ب

كان  عليه العلوم النقلية نتيجة ليبيعة بنفس اإلهتمام و اإلنتشار الذي   مل حتض  العلوم  العقلية 
  برزت  خالل هذه العصر الذي غلب  عليه النزعة الدينية ، و من أبرز الشخصيات  العلمية  اليت

( و شيخ  العلوم  النقلية  و م 1438ـ/ ه 731أبو عبد اهلل بن النجار التلمساين )ت  الفرتة  نذكر 
 يف أواخر القرن يف( و ابن الفحام الذي تو م 1411ـ/ ه 717العقلية ، أبو  عبد  اهلل األبلي )ت 

                                           
 48، العدد  12اث ، السنة و الرت آفاق الثقافة جملة  صاحل مهدي عباس اخلضريي ، النشاط الثقايف لعلماء جباية  اإلفريقية  من خالل كتاب عنوان الدراية ، -1
 . 37د للثقافة و الرتاث ، ديب ، ص ، مركز مجعة املاج 1221جويلية ، 
 . 119، ص  بورويبة و آخرون ، املرجع نفسه رشيد -2
 . 119 - 112نفسه ، ص ص  -3
 . 118، ص رشيد بورويبة و أخرون ، املرجع السابق  - 4
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ن العلماء مثل ، أبو ، أما يف  مدينة جباية فكان  هناك خنبة م 1الرابع عشر امليالدي الثامن اهلجري 
 . 2د احلق بن ربيع األنصاري البجائياحلسن علي بن حممد بن أمحد احلرايل التجييب ، و أبو حممد عب

م هو  13و 14هـ ،  8و 7ني  و مما جتدر اإلشارة  إليه بالنسبة  لبالد املغرب  األوسط  خالل القرن
إىل ظهور املؤسسات   باإلضافة  العلوم املصنفات املختلفة يف شىتالفرتة شهدت ظهور أبرز  أن هذه
 »كتاب ، ومت تأليف   تيارتبقلعة بين سالمة يف  «املقدمة»حيث ألف ابن خلدون كتاب ، 3الثقافية

البن قنفذ  «أنس الفقري و عز احلقري»و «الوفيات»كتاب يف التاريخ ملؤلف جمهول ، و  «زهر البستان
أبو محو موسى الثاين كتاب السليان  الزياين  م ( ، كما ألف 1312هـ/  812) ت  القسنييين

 .4«واسية السلوك يف سياسة امللوك»
 
 
 

 : م 13و 14 ـ /ه 8و 7 اة الثقافية و العلمية في المغرب األقصى خالل القرنين ـالحي
عمل سالطني بنومرين يف املغرب األقصى على تشجيع احلركة الثقافية و العلمية ، حيث كان هؤالء 

باء  و حياورون  ييارحون  األد رة  و احملاضرة ، و ية  و األدبية  للمناظعقدون اجملالس  العلمالسالطني ي
املصادر التارخيية  إىل ، حيث  تشري  5منهملسالطني على تقريب العلماء عمل هؤالء االشعراء ، كما 
مكرما ( كان م1181 – 1181 ـ /ه 181 – 111املريين  يعقوب  بن عبد  احلق ) أن السليان
كذلك ببناء املدارس و  رتب  ، موقرا هلم ، معهما للعلماء مقربا هلم ، و قام هذا السليان للصاحلني

، و كان السليان  أبو سعيد   6تفيها  اليلبة لقراءة  القرآن و طلب العلم  و أجرى عليهم املرتبا
 7كرام  الصلحاء السة  العلماء و إم(  يكثر من  جم1441 – 1412 ـ /ه 741 – 712عثمان  )

                                           
 . 311نفسه ، ص  - 1
 . 38ضريي ، املرجع السابق ، ص صاحل مهدي عباس اخل - 2
 . 144ص  لقرن الثامن اهلجري ،حاجيات ، احلياة  الثقافية  باجلزائر يف اعبد  احلميد  -3
 . 413ص  نفسه ، -4
الكشف عن الثقافة  ي ،، أنهر أيضا : احلسن الشاهد 181، ص  1112النبوغ  املغريب  يف  األدب العريب ، اجلزء األول ، اليبقة الثانية  عبد اهلل كنون ، -5

 . 81، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية ، الرباط ، ص  1171، أوت  12، السنة  8املغربية يف عهد بين مرين ، جملة دعوة احلق ، العدد 
 . 11، ص  4،  اإلستقصاء ، ج 11، و أيضا : الذخرية  السنية ، ص  118،  ص  أيب زرع الفاسي ، روض القرطاس ابن  -6
    .  11هـ ، ص  1411يف نهم  الدول ، امليبعة  العمومية حباضرة تونس احملمية ، سنة بد اهلل بن اخلييب ، رقم احللل أيب ع -7
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 املريين أبو احلسنالعلماء هو سرية السليان  ، و مما يدل على إعتناء السالطني املرينيني بالعلم و
حيث يذكر ابن مرزوق أن هذا السليان كان خيتص   م(1438 – 1441 ـ /ه 731  – 741)

ر الشرعية ، و كان  هذا مشاركته فيما يتقلده من  األمو و  و حماضرته و مشاورته بأهل العلم جملالسته 
انتهى إىل مسامعه شخصية   السليان  أبر  الناس  بأهل  العلم  و أعرفهم  بقدرهم ، و كان كلما

بنسخ ، و السليان  أبو احلسن املريين  هو الذي  قام  1استدعاه  إىل  جملسه و قربه منه بارزة علمية 
دسة ، و أوقف عليها أوقافا لثالث املقو أرسلها إىل  املساجد ا ثالثة مصاحف شريفة خبط يده 

، و مما يههر إعتناء هذا  السليان  بالعلم  و العلماء ، و هو أنه عندما قرر غزو إفريقية   2جليلة
يي ، و أبو و الفقهاء ، مثل الفقيه  أيب  عبد اهلل الس      إصيحب معه عدد كبري من العلماء 

سيول  أبو احلسن املريين  من إفريقية و تعرض للغرق ، تذكر ، و عندما  أحبر أ 3العباس  أمحد الزواوي
 .4هلكوا يف هذه احلادثة يقارب عددهم حبوايل األربعمئة املصادر التارخيية أن عددا كبريا من العلماء

     يف دعم  نوعة و كان  جهوده كبرية واسعة  و متعنان  املريين ، فكان ذا  ثقافة  أما  السليان  أبو 
 هم اجملالس العلمية على اإلطالق احلركة  الثقافية  و العلمية ، حيث كان  جملسه من أع و تشجيع

و يات  العلمية ، من فحول الشعراء  حلرصه الشديد على أن يكون هذا اجمللس  يضم  أبرز الشخص
 نفياحل العلماء ، و أنبغ األدباء من داخل املغرب أو من األقيار اإلسالمية األخرى خاصة تلمسا

و يرجع الفضل هلذا السليان يف تزويد مدينة  فاس بأكرب خزانة  للميالعة  عرفتها       وغرناطة .
العلمية و  املصنفاتهذه اخلزانة تضم  أمهات  الكتب و كان   بين مرين و يف عهد صمة  العلمية العا

                                                                                                                                                                        .5األدبية يف ذلك الوق 
و مما حيسب للسالطني املرينيني يف دعم و تشجيع احلركة الثقافية و العلمية هو إحداث خزائن الكتب 

ألول مرة يف املغرب األقصى زائن الكتب العامة املختلفة ، حيث يعترب املرينيون هم أول من أحدث خ
مل تبق اخلزائن حمصورة يف القصور و عند  بعض األسر ، و لكنها  أصبح  عامة  باملعىن  املتداول إذ

                                           
 .  112ابن مرزوق التلمساين ، املصدر السابق ، ص   -1
 . 181ص  ، 1ج ، ملرجع نفسه: عبد  اهلل كنون ، ا، و أيضا  411، ص  3، ج ن حممد املقري التلمساين ، نفح الييبأمحد ب -2
 . 11، الرباط ، ص  1111حممد  بن غازي  املكناسي ، الروض  اهلتون  يف  أخبار  مكناسة الزيتون ، طبعة سنة  -3
 . 181، ص  1، جعبد اهلل كنون ، املرجع نفسه  ، و أيضا : 11أيب عبد اهلل بن اخلييب ، املصدر نفسه ، ص  -4
 . 181، ص  1النبوغ املغريب ، ج و أيضا : ، 141 -142صدر السابق ، ص ص ابن احلاج النمريي ، امل -5
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، و يعترب  1تتوفر على  خزائن  كتب  متنوعة يف أيامنا هذه ، و عليه أصبح  املدارس و املساجد
ائها مبا يليق هبذا الصرح بنل  يف خزانة القرويني ، و احتفأنشأ  املريين هو الذي السليان أبو عنان

و املصنفات  مرين إهتماما كبريا جبمع الكتب  أظهر سالطني بنو و من جهة أخرى فقد  2العلمي
 181- 111عهيما ، فعندما  عقد السليان يعقوب املنصور )جهدا لعلمية ، و بذلوا يف  ذلك ا
كان مما  و م ، 1181/  ـه 183ك  النصارى سانشو  سنة مع مل (  صلحام1181-1118/ـه

إىل فاس و حبسها  املسلمني ، فأرسلها املنصورل إليه الكتب اليت بقي  ببالد اشرتط عليه فيه أن يرس
كما سامه  بعض األسر و بعض الشخصيات يف تزويد هذه املكتبات مبؤلفات  ، 3لبة العلمعلى ط

املغرب األقصى الثقافية و العلمية خالل يف هنضة ساهم أيضا كما  4نيعديدة خاصة خزانة القروي
ر ظاهرة تأسيس املدارس بكثرة ، ودعم  الدولة  املرينية للتعليم إنتشا  م 13 و14ـ / ه 8و  7القرنني 

جمموعة من املدارس املختلفة و اليت جلب  إليها أنهار العلماء و اليلبة من  أنشأت الرمسي ، حيث
 رب اإلسالمي .خمتلف بالد املغ

 
 

 : م 13و  14 ـ /ه 8و  7 ات و المراكز الثقافية في المغرب األقصى خالل القرنينـالمؤسس
 د :ـاجــالمس -أ

جامع القرويني : يذكر املؤرخون  أن  هذا  املسجد  كان يف األصل جامعا صغريا ييلق عليه  -1
منتصف القرن الثالث   يفالقرويني جامع الشرفاء ، و قد أقامه إدريس الثاين إبان حكمه يف عدوة

وقد م ،  111هـ/  433م ، ومت توسيع هذا اجلامع سنة  811هـ/  131التاسع امليالدي  اهلجري 
، و عرف جامع القرويني  5األقيار اإلسالمية و اليالب من خمتلفاستقيب  هذا اجلامع  العلماء 

                                           
 . 94احلسن الشاهدي ، املرجع السابق ، ص  -1
 . 181عبد اهلل كنون ، املرجع السابق ، ص  -2
 . 181 -181، ص ص  1، النبوغ املغريب ، ج 414، و أيضا : روض القرطاس ، ص  177، ص  7ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -3

4-Latifa Benjelloun Laroui , Les bibliothèques au Maroc , Maisonneuve et larose1990 , p151.               
     

ن ، وزارة األوقاف و الشؤو  1181، أكتوبر ، نوفمرب ، ديسمرب  114فاس ، جملة دعوة احلق ، العدد حممد كمال شبانة ، املدن الثقافية اإلسالمية ،  -5
 . 81 -88الرباط ، املغرب ، ص ص اإلسالمية ، 
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و عرف  نشاطا  مميزا  يف عصر بين مرين ، حيث  و فكريا  عرب تارخيه اليويل ،           نشاطا  ثقافيا
 . 1زة أحسن جتهيز بالنسبة لذلك العصرو اليت كان  جمه    كثرت حوله املدارس
جيلس  يف مكان مرتفع يف  سري الدراسة   يف  مسجد  القرويني ، فإن األستاذ  كانأما  بالنسبة  ل

من أحد اليلبة قراءة النص املراد شرحه ، و  و طلبة العلم متحلقون حوله ، مث ييلب األستاذ املسجد 
بعدها يبدأ األستاذ يف الشرح و التعليق ، و تذكر النصوص  التارخيية  أن مسجد القرويني توافرت له 
عناصر اجلامعة  و حتقق  له الشخصية املعنوية و أصبح مؤسسة  و مركزا علميا مرموقا ، ليس  يف 

صبح يستقبل حىت اليلبة قيار املغرب اإلسالمي ، و أاملغرب األقصى فحسب ، بل يف مجيع أ
، الرابع  ، و مما جتدر اإلشارة إليه بالنسبة ملسجد القرويني بفاس خالل القرن الثامن اهلجري 2ربينياألو 

، هو إنتشار ظاهرة كراسي العلم يف هذا املسجد ، و اليت كان يشرف عليها كبار  عشر امليالدي
بأمر من طرف  ويني يتم، و كان إعتالء األستاذ لكرسي التدريس يف القر  3ذالعلماء و األساتذة وقتئ

  :  و من هذه الكراسيالسليان املرينيي 
 

                                    
  هـ 721مث الفاسي ، املتوىف سنة  يو هو أبو الربيع سليمان الونشريسكرسي الونشريسي :   -

 ندلس ، و يقوم على التفريغ و املدونة .م ، و كان يقريء جبامع األ1421
 ـ ه 711بن حممد بن عبد احلق الزرويلي ، املتوىف سنة  و هو علي  كرسي أيب احلسن الصغري :  -

 م ، و كان يدرس فيه كتاب التهذيب للربادعي و املدونة . 1411
سبق للمادة م الذي أنشأه السليان  أبو عنان املريين دون حتديد كرسي أيب احلسن الصرصري :  -

 .4املعاجلة و املتدارسة فيه
                                           

 Abdelaziz، و أيضا : 11ابع ، السنة عبد القادر العافية ، يوميات طالب بالقرويني يف القرن التاسع اهلجري ، جملة دعوة احلق ، العدد الر  -1

Benabdellah , L’art Maghrebine , Etude sur les differents aspects de l’art au Maroc et sur l’evolution 

historique de l’art Maghrebine , publications de l’université de Rabat 1961 , p 119  
العدد حممد اخلييب ، جملة  دعوة احلق     ، أنهر كذلك : روم  الندو ، جامعة  القرويني  بفاس ، تعريب   11حممد  كمال شبانة ، املرجع السابق ، ص  -2

 . 17، وزارة عموم األوقاف ، الرباط ، املغرب ، ص  1118، السنة الثانية ، سبتمرب األول 
املغرب ،  اف و الشؤون اإلسالمية ، الرباط ، وزارة   األوق 4893،  يناير   211يوسف  الكتاين ،  ظاهرة  الكراسي  العلمية ، جملة  دعوة  احلق ،  العدد  -3
 . 432ص 

، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، 1111األساتذة جبامعة القرويني ، جملة دعوة احلق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة ، فرباير   حممد املنوين ، كراسي -4
 . 14اململكة املغربية ، الرباط ، ص 
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م ، خبزانة  قيمة من الكتب أحدثها السليان  1412 ـ /ه 712القرويني يف سنة  و تدعم مسجد
ا من يقوم باإلعتناء  عني هليني و جعلها حت  تصرف اليلبة ، و أبو عنان املريين و أحلقها جبامع القرو 

قرويني ينشيها علماء و أساتذة و كان  تبتدئ هذه ، و كان  الدروس يف مسجد ال 1هبذه الكتب
الدروس بعد الفجر بقليل ، و تنتهي بعد ساعة من شروق الشمس ، و ال تلقى الدروس صيفا إال من 

  .2الواحدة و النصف صباحا ساعةاليل إىل لمنتصف ال
ن بالطا ، و بقبلته املسجد العتيق بسبتة : يعترب أكرب مساجد مدينة سبتة ، بالطاته إثنان و عشرو  -1

من الزجاج امللون بصناعات شىت معقودة بالرصاص و درجات املنرب إثنتا عشرة درجة ، صنع  مشاسات
م ، و متيز على سائر مساجد املغرب كلها بالبالط األوسط 1217هـ/ 328يف شعبان املكرم سنة 

كربى و كان هذا املسجد جامع   و باملقصورة اهلائلة الغريبة الشكل ، الضخم البناء املرتفع السمك ،
عالم سبتة و الوافدين عليها ، كما أن الوافدين على سبتة من األعالم كانوا يلتقي يف رحاهبا العديد من أ

 .3غالبا ما يقصدون اجلامع العتيق إللقاء دروسهم
  1118/ـه 181 - 111)ديد : أمر السليان أبويوسف يعقوب  املريين جامع فاس اجل -4

على يد أيب عبد اهلل  م 1171 ـ /ه 177كان  ذلك حوايل سنة بناء  املسجد اجلامع ، و م( ب1181
بن عبد الكرمي احلدودي و أيب علي بن األزرق وال مكناس ، و النفقة فيه من مال معصرة مكناسة ، و 

ول خييب ، و أ األندلسمل خيدم يف بناء اجلامع الكبري مع املعلمني إال أسرى الروم الذين قدم هبم من 
، وزود السليان أبو  و هو مسجد مغريب أندلسي يف هيئته ،4خيب به الفقيه احملدث حممد بن أيب زرع

مبنرب  رائع ، و قيل أن هذا السليان أنفق ماال كبريا ليههر هذا املسجد يوسف يعقوب هذا  املسجد 
 .5اة املسجد مثانية آالف دينار ذهبيف صورة رائعة و مجيلة ، حيث قدرت تكلف

                                           
 . 71، ص  1111لثانية ،علي  اجلزنائي ، جىن  زهرة  األس يف  بناء مدينة فاس ، حتقيق عبد الوهاب بن منصور ، اليبعة ا -1
 . 221، ص  4احلسن الوزان ، املصدر السابق ، ج -2
- ونة مجيلة طاقات مستييلة مقوسة من أعالها ن نكون بني السقوف و أعلى اجلدران جيعل وسيها زجاج ملون يف أشكال خمتلفة مجيلة ، تنفذ منها أشعة مل

: إختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سين األثار ، حتقيق عبد الوهاب بن منصور ، اليبعة الثانية ،  يو ال ينفذ اهلواء ، أنهر : حممد ابن القاسم األنصار 
  . 29، ص  4891الرباط 

  . 29ص  املرجع نفسه ، ، ابن القاسم األنصاري -3
 . 492ص  ي ، الذخرية السنية ،ابن أيب زرع الفاس -4
 . 438، ص  2أنهر كذلك : إبراهيم حركات ، املرجع السابق ، ج ، 98ص  ، 1ج السالوي ، املرجع السابق ، -5
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 1441 هـ / 731 – 741بتشييد هذا اجلامع السليان أبو احلسن املريين )جامع احلمراء : قام  -3
أنشأه املرينيون يف كان هذا املسجد يشبه يف زخرفته إىل حد ما مسجد العباد الذي ( و م 1438 –

اجلديد ، و قد ذكر روجي و كان هذا املسجد يقع جبانب احملجة الكربى لفاس ، 1مدينة تلمسان
 .2لوتورنو أن هناك اختالف بالنسبة لتاريخ إنشائه

احلسن املريين ببناء مسجد الصفارين يف مدينة فاس و مسجد حلق النعام ، و كان كل  أبوكما قام 
واحد منهما يف غاية الكرب و الضخامة ، و صومعة كل واحد منهما غاية يف اإلرتفاع و احلسن ، و 

يف مدن املغرب مثل اجلامع  أخرىو صوامع باملدينة البيضاء ، كما كان  له مساجد مساجد عدة 
املتصل بالقصر السعيد يف مدينة سبتة و هو جامع حافل و صومعة حالة ، و مساجد أخرى مبدينة 

 .3طنجة و سال و شالة ما يقضي منه العجب ، و بقصبة مدينة تازى و مكناسة و مراكش
 1438ـ /ه 711 – 738بتشييد هذا اجلامع السليان أبو عنان املريين )جامع الزهر : قام  -1

 .4آية يف السعة و اجلمال و الزخرفة م( يف فاس اجلديد و كان هذا املسجد  1418
ر عددا كبريا من املساجد اليت سامه  يف نششارة  إليه ، أن املغرب األقصى كان يضم و ما ينبغي  اإل

ود ، و هناك من هذه املساجد من تع م 13و  14 ـ /ه 8و  7القرنني  يفاحلركة الثقافية و العلمية 
 مبراكش   الكتبيةجامع  بتازا ، و  مثل  اجلامع  الكبري نشأهتا إىل فرتة حكم املرابيني و دولة املوحدين ،

 . 5نشأها املرينيون يف مدينة تلمسانباإلضافة إىل املساجد اليت أحسان يف الرباط ،  و مسجد
 دارس :ــمال -ب

 ا للمدارس مل يكن معروفا من قبل املرينيني إنتشارا كبري  لقد  شهدت بالد املغرب األقصى  خالل فرتة
غرب مما دفع بابن مرزوق  صاحب  كتاب  املسند  إىل  القول  بأن  هذا  األمر  مل  يكن معروفا يف امل

                                           
1-Atallah (D) op cit , p 291.  

ص               1ج ،1171، لبنان بريوتد األخضر ، دار الغرب اإلسالمي ، حممو روجي لوتورنو ، فاس قبل احلماية ، ترمجه إىل العربية حممد حجي  -2
 . 11 -18ص 

 . 132- 134ند ، ص ص ابن مرزوق ، املس -3
4- Ibid, p 293 .    

-  م ، و هو ثالث اآلثار املعمارية 1114هـ/ 138جامع الكتبية : هذا اجلامع من إنشاء عبد املؤمن بن علي أول خلفاء الدولة املوحدية ، شرع يف بنائه سنة
فة ، اجمللس الوطين للثقا هر : حسني مؤنس ، املساجد ، سلسلة عامل املعرفةم ، أن 1144هـ/ 117سنة  الذي أنشئاملوحدية الكربى ، بعد تينملل و رباط تازا 

 .112، ص 1181والفنون واآلداب ، الكوي 
 ص ص      نفسهس ، املرجع ، حسني مؤن 114، ص  1ج ، أنهر كذلك : احلسن  الوزان ، املصدر السابق ، 324مرزوق ، املصدر  السابق ، ص ابن  -5

112  ،111 . 
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أن هناك  من يشري إىل أنه   ، إال1دارسبانشاء  بعض  املوقيامه  حىت جميء السليان أبو احلسن املريين
مراكز للتعليم تشبه املدرسة  كان  هناك بعض املراكز تشبه إىل حد ما املدرسة  املرينية ، فقد  وجدت

، و مما يالحظ يف هذا الصدد ، هو أن املرينيون  أولوا   2ب  األقصى  خالل  فرتة  املوحدينيف املغر 
املذهب و اإلعتقاد الذي  رس ، و ذلك هبدف التخلص من بقايااملداإهتماما  كبريا بالتوسع يف إنشاء 

ذا باإلضافة إىل أن  دولة ه ، 3بن تومرت و دولة املوحدينأرسى قواعده الزعيم املوحدي املهدي 
ختريج علماء املرينيني كان  تبحث عن  الشرعية الدينية لتثبي  حكمها و إحياء  املذهب املالكي و 

 . 4لةيقومون خبدمة الدو 
لقد كان التعليم قبل جميء املرينيني  يلقن يف املساجد ، لكن  مثل هذا األمر كان من  شأنه أن يستبعد 

فيها  اليلبة من خمتلف  اليلبة الغرباء عن فاس ، فقرر املرينيون إحداث مؤسسات خاصة هبم ، جيد 
الوزان أن يف فاس إحدى  و قد ذكر احلسن ،اليعام و الغذاء الفكري األمصار اإلسالمية السكن و 

عشرة مدرسة لليالب جيدة البناء كثرية الزخرف بالزليج و اخلشب املنقو  ، و حتتوي كل مدرسة على 
رسه يف الصباح ، و ذاك حجر أو أكثر ، و يف كل مدرسة أساتذة ملختلف العلوم ، فهذا يلقي د عدة

 ، و من هذه املدارس :  5و يتقاضون مرتبات حسنة أوصى هبا مؤسس املدرسةيف املساء 
املدرسة الشارية : تعرف هذه املدرسة كذلك باملدرسة القدمية ، أسسها أبو احلسن الغافقي الشاري  -1

ة للعلم  فأوقف عليها ماله اخلاص و أرادها أن تضل منار عليها من  وأنفق م1147هـ /141سنة 
على النمط الشرقي ، و   األقصى ، و تعترب هذه املدرسة أول مدرسة أسس  باملغرب أوقافا جليلة

كان من ودرس فيها العديد من األعالم ، و كان  حتتوي على جناح إليواء اليلبة و مكتبة عامة ، 
دريس كذلك طائفة من أعالم تصدى فيها للتو  ،التدريس فيها و اإلقراء هبا ابن الشاط  االذين تولو 

                                           
 . 321، ص  مرزوف ، املصدر نفسهابن  -1
، أنهر أيضا : حسن جالب ، الفكر  و  42، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ، ص  4898حممد املنوين ، حضارة املوحدين ، اليبعة األوىل  -2

 . 93ة ، الرباط ، ص غربي، وزارة األوقاف امل 4893، جوان  218األدب  يف عهد املوحدين ، جملة دعوة احلق ، العدد 
، وزارة األوقاف و الشؤون و اإلسالمية       الرباط ،  1184، نوفمرب  141عبد العزيز بن عبد اهلل ، جوامع املغرب و مساجده ، جملة دعوة احلق ، العدد  -3

 .                               11اململكة املغربية ، ص 
4 - Joudia Hassar , Benslimane , Le passé de la ville de Sallé dans tous ses états , Histoire , 
archéologie , archives , Maisonneuve et larose 1992 , p 111. 

 .  222 -223، ص ص  4احلسن الوزان ، املصدر السابق ، ج -5
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عنه هبا كثر األخذ و  ، 1ية احلديث و إمساعه، حيث كان يقعد هبا لروا على رأسهمكان الشاري سبتة ،
م سبتة الوافدين عليها ، و قد محل  هذه املدرسة و هو من أعال ، ودرس هبا ايضا أبو عبد اهلل الغافقي

 .2و تعليمها ، و العمل هبا فقد كان  مدرسة للدراسات السنية شعاع الدعوة إىل السنة
يوسف  على يد أيب  م 1172 ـ /ه 172سنة  وايلحلفائيني : أنشأت هذه املدرسة احلمدرسة  -1

ي أول ما بين من مدارس بين مرين م( و ه 1181 – 1118 ـ /ه 181 – 111يعقوب  املريين )
 دكاكني الصفارين   جامع القرويني و الوادي ، و وسط و كان   هذه املدرسة تقع بني  3يف مدينة فاس

لها دون سانشو لبين مرين على إثر توقيع الصلح بني املدرسة اليت حفه  فيها الكتب اليت أرسو هي 
 . 4م1181 ـ /ه 183يعقوب و سانشو سنة أيب يوسف 

 712م أمر السليان  أبو سعيد عثمان املريين ) 1412 ـ /ه 712مدرسة دار املخزن : يف سنة  -4
ان  ما م( بتشييد مدرسة جبوار اجلامع الكبري بفاس اجلديد ، و سرع1441 – 1412 ـ /ه 741 –

 .5فاس اجلديد أو مدرسة دار املخزن محل  هذه املدرسة  إسم مدرسة
د السليان أبو م على ي 1411 / ـه  711مدرسة الصهريج : مت تشييد هذه املدرسة يف سنة  -3

ت  األندلسيني ، و اشتهر  بعدوة األندلس مبحاذاة مسجد كان  هذه  املدرسة  تتواجداحلسن املريين ، و 
الفقهاء  يج املزين لفضائها ، وقد رتب فيها أبو احلسن نسبة إىل الصهر هبذه التسمية  هذه  املدرسة

 .6املدرسة أكثر من مائة ألف دينار لتدريس  العلم  و أسكنها باليلبة ، و قد كلف بناء هذه
يد السليان أبو سعيد على   م 1414 ـ /ه 714سنة العيارين : بني  هذه  املدرسة  مدرسة  -1

وقد مت بناء هذه املدرسة على يد الشيخ عبد اهلل  م( 1441 – 1412 ـ /ه 741 – 712عثمان )
بن القاسم املزوار بفاس ، و حضر السليان أبو سعيد وضع احلجر األساسي لبنائها ، و اشرتى هلا 

                                           
خاري من طريق الشريف أيب علي بن أيب الشرف ، حتقيق إمساعيل القاسم بن عبد اهلل ابن الشاط ، اإلشراف على أعلى شرف يف التعريف برجال سند الب -1

 . 11، ص  4899اخلييب ، منشورات مجعية البعث اإلسالمي ، تيوان ، املغرب 
الفكر اإلسالمي املنعقد  ءإمساعيل اخلييب ، احلياة الثقافية بسبتة يف القرن السابع اهلجري ، حماضرات املهرجان الثقايف الثالث بعنوان : سبتة و دورها يف إثرا - 2
 . 443 -441، ص ص  4891، مجعية الثقافة اإلسالمية ، تيوان ، املغرب  4828أبريل  29و  22و  29يف 
 .433 -431، ص ص ول ، اجلزء األ ي  لوتورنو ،  فاس  قبل  احلمايةروج -3
                                                                 .  Abdelaziz ( B) op cit , p 53، أنهر كذلك : 433نفسه ، ص  -4
 . 432 -439ص ص  ، 2ج ، أنهر كذلك : إبراهيم حركات ، املرجع السابق ، 433، ص  نفسه -5
دار الفكر لليباعة ، 1118سودة  املري ، دليل مؤرخ  املغرب  األقصى ، ضبط  و إستدراك مكتب البحوث و الدراسات ، اليبعة األوىل  عبد  السالم بن  -6

 . 117ص  ، 1ج إبراهيم حركات ، املرجع السابق ، ، أنهر كذلك : 11، ص  و النشر و التوزيع ، بريوت، لبنان
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ع القرويني يف بالقرب من جام 1سني بيتاالسليان عددا من العمارات و كان هبا ما بني ثالثني و مخ
، و كان  هذه املدرسة من أمجل مدارس بين مرين ، إذ متتاز بتنسيق زخرفتها  2خل سوق العيارينمد

 .3ة ، و كان هبا األساتذة نهاميونخصوصا يف الصحن و بي  الصال
تشييدها ، و قد بدأت األشغال  باحية : أو مدرسة  الرخام ، كما كان   تسمى عند املصاملدرسة  -1

إال مل تنتهي هذه  األشغال ، و  املريين يف عهد  أيب احلسن  م 1411 ـ /ه 711هبذه املدرسة  سنة 
  م1412/ـ ه 712إلقاء الدروس فيها مع ميلع سنة ، و بدأ  4م1438 ـ /ه 737يف حدود سنة 

املدرسة تقع بالقرب من جامع القرويني ، و أول من تصدى للتدريس فيها العامل أبوالضياء هذه  وكان 
 .5و اليت محل  إمسه فيما بعد اهلل اليلصويمصباح بن عبد 

 1438 ـ /ه 711- 731املريين  )املدرسة من مثثر أبو عنان  املدرسة  البوعنانية : تعترب هذه  -7
م ، و قد وصف ابن بيوطة هذه  1418 ـ /ه 718مت إجناز هذه املدرسة يف سنة و  ( ،م 1418

و كان    «نقش اجلص هبا ال قدرة ألهل املشرق عليه  ال نضري هلا سعة و ارتفاعا و»املدرسة بقوله 
هذه املدرسة من أمجل مدارس بين مرين ، حيث خصص هلا أبو عنان أحباسا عديدة لإلنفاق على 

 .6و أساتذهتا     طلبتها
 املدارس املرينية املؤسسة بفاس و مدن األقاليم املغربية األخرى فضال عن اجلوامع أنهكذا جند و 

اليت أسهم  إسهاما  هي هذه األطر كوين عدد كبري من األطر الفقهية ،قد أدت إىل ت واملساجد 
فعاال يف ترسيخ جذور املذهب املالكي يف املغرب إىل يومنا هذا ، و هذا بدوره ساعد على وحدة 

                                           
 . 432ص  ، 2ج ، ابراهيم حركات ، املرجع نفسه - 1
 Attilio Gaudio , Fes  ،  121، ص جي  لوتورنو  ،  املرجع  السابق ،  أنهر  كذلك  :  رو  111ص  ، 4ج  املرجع السابق ،السالوي ،  -2

joyau de la Civilisation Islamique, Nouvelles Editions latines  1982 , p 40                        
 .  117 ص ، 1ج ،  أنهر  كذلك : إبراهيم  حركات ، املرجع  السابق ، 321ابن  مرزوق ،  املصدر  السابق ، ص   -3

 . 139، ص  نفسه  -4
- ول من درس مصباح بن عبد اهلل الياصوليت : هو أبو الضياء الفاسي ، من أكابر أصحاب أيب احلسن الصغري ، كان فقيها صاحلا حافها نوازليا ، و هو أ

و غريه ، تويف بفاس سنة  مبدرسة أيب احلسن املريين بفاس فنسب  إليه ، و كان  أمه من الصاحلات و ال ترضعه إال على وضوء ، وتفقه على أيب احلسن الصغري
ميد عبد م ، له فتاوي نقل بعصها يف املعيار ، أنهر ترمجته يف : أمحد بابا التمبكيت ، نيل اإلبتهاج بتيريز الديباج ، إشراف و تقدمي عبد احل 4118هـ/  233

منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ، ،  4898اين ، اليبعة األوىل اهلل اهلرامة ، وضع هوامشه و فهارسه طالب من كلية الدعوة اإلسالمية ، اجلزءان األول و الث
 . 938 -939 ص طرابلس ، ص

 . 118 -117، ص ص  1، ج إبراهيم حركات ، املرجع نفسه -5
هارسه عبد  اهلادي  حممد  بن  عبد  اللواي  الينجي ، حتفة  النهار  يف  غرائب  األمصار و عجائب  األسفار ، قدم له و حققه  و وضع خرائيه  و ف -6

           Abdelaziz (B) op cit , p 52       : ، و أيضا 32، ص  4882التازي ، اجمللد  الثالث ، منشورات  أكادميية  اململكة  املغربية ،  الرباط 
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العصر املريين و  أنالشعور الوطين و هذا األمر هو الذي جعل الكاتب حممد املنوين يؤكد على 
   .1كان كبريا  الشأنكثريا من أصول القومية املغربية ، و ال شك أن دور املدارس يف هذا شهد  الوطاسي

بعض العلماء وقتئذ ،  إن التوسع الكبري يف إنشاء املدارس على عهد املرينيني أثار حفيهة و إعرتاض 
 قري و العبدري و امل م ( 1321هـ/  823)  و ابن خلدون م ( 1411هـ /  717مثل األبلي ) 

 .2علم و املعرفة و ذهاب هيبة العلمالذين اعتربوا ذلك إضعافا لل
 
 
 

 
 
 
 

 م : 31و  31،  ـه 8و  7خالل  القرنين  س  في المغرب  األقصى ـقة  التدريطري
هتا يف ري املرينيني ختتلف عن نهحكم  ريس يف املغرب األقصى خالل فرتة  تكن طريقة و منهجية التدمل

اخلامسة أو السادسة يرسلون إىل الكتاب مىت بلغوا سن  كان الصبيان  مي ، حيثاملغرب اإلسالبالد 
ف عليهم معلم واحد يتحلقون حوله  حفها ، و املشر كان هؤالء يتعلمون القرآن الكرمي قراءة وكتابة و و 
عد ب جوار املسجد  كان  قاعة الدرس تقع يفحنوها ، و  العربية ون األطفال يتلقون تدرجييا اللغة كاو 

ملن أراد التعمق أكثر و  3ىل املسجدتالية إتسبون إىل املدرسة ، و يف مرحلة ذلك كان اليلبة ين
و كان  الدروس تبدأ مباشرة بعد صالة الفجر و تستمر إىل صالة العصر ، و         التحصيل اجليد 

ع مراحل التعليم ان  هذه اليريقة متبعة  يف مجيكالذاكرة و االستههار ، و  كان التعليم يعتمد على
                                           

ية الدولية يف موضوع : املدرسة املالكية الفاسية  أصالة و السعيد ملليح : دور املدارس املرينية يف ترسيخ أسس املذهب املالكي يف املغرب ، أعمال الندوة العلم -1
، منشورات املنهمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة  إسيسكو  2332مارس  24و  23،  4129ربيع األول  2و  4إمتداد ، فاس ، اململكة املغربية 

 . 291، ص  2343
2
-Al Khammar (A) . Les medrasas mérinides de Meknes , Archéologie islamique , volume 11 , 

Revue publiée avec le concours du Centre de la recherche  scientifique Maisonneuve et larose , 

2001 , p 139 .                                                                                   

                                                                            
  . 498روجي  لوتورنو ، فاس  يف  عصر  بين  مرين ، ترمجة  نقوال  زيادة ، مكتبة  لبنان ، بريوت ، ص  -3
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كان اليفل يبدأ حبفظ القرآن عن ظهر القلب ، مث يعمد إىل حفظ اإلبتدائي و الثانوي و العايل   و 
 .1و األدب و البالغة الفقه  و اللغة و النحو أمهات كتب 

  سري ، و احلديث و الفقه التفدريس ، فقد كان  خمتلفة ، حيث كان  تشمل التأما بالنسبة ملوضوعات 
  .2ات ، و الفلك و التاريخ اإلسالمينحو ، و البالغة ، و املنيق ، و الرياضيو ال

 نضري ذلكوكانوا يتقاضون  يف كل مدرسة  أساتذة ملختلف العلوم ، بنو مرينسالطني لقد رتب 
حسنة ، وكان كل طالب من طالب املدرسة معفي من مصاريفه و لباسه مدة سبع سنوات ، مرتبات 

            ييلب من أحد اليلبة بقراءة النص ، مث يشرحه األستاذ ما يريد أن يلقي درسه ، عنداذ األستكان و 
   يضيف إليه بعض تأويالته الشخصية ، منبها إىل ما فيه من صعوبات ، و يتناقش اليلبة أحيانا فيما و 

 .3حلل بعض املسائل العويصة بينهم
خالل هذه الفرتة دفع  ببعض العلماء وقتئذ األقصى كان  متبعة يف املغرب   إن  طريقة  التدريس اليت

إىل اإلعرتاض و النقد ، حيث ذكر ابن خلدون أن مدينة فاس و سائر أقيار املغرب خلوا من حسن 
تعليم فيهم فعسر عليهم حصول و القريوان ، و مل  يتصل  سند  الم باملقارنة مع ما كان يف قرطبة التعلي
و من بني اإلنتقادات اليت وجه  للتعليم هي غياب املناقشة و احلوار  ، 4ماحلذف يف التعليو     ةامللك

 .5طلبته و اإلعتماد على املختصرات بني  األستاذ و
 وم : ـاف العلـأصن

 ة :ــوم النقليـالعل -أ
  يف املغرب األقصى إزدهارا كبريا وملالعلوم الدينية : لقد عرف املذهب املالكي خالل الفرتة املرينية  -1

هذا العصر على العلوم الدينية كنتيجة ملا كان ديين آخر ، و انكب الفقهاء  يف يعد ينافسه أي مذهب 
اءات         علوم القر املوحدية ، حيث نشي    فرتة حكم  الدولةنيه طبقة الفقهاء من تضييق خالل يعا

                                           
ص           1181لثقافة ، الدار البيضاء ، املغرب حممد بن أمحد  ابن شقرون ، مهاهر الثقافة  املغربية ، دراسة يف األدب  املغريب يف العصر املريين ، دار ا -1

، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء        ص ص  1181، أنهر  كذلك : احلسن  السائح ، احلضارة  اإلسالمية  يف  املغرب ، اليبعة الثانية ،  121
112 -111 . 

   . 423، ص  روجي لوتورنو ، املرجع نفسه -2
 . 429، ص  ، املرجع نفسه،  أنهر أيضا : لوتورنو  222الوزان ، املصدر السابق ، ص  احلسن -3
 . 131، ص  1ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -4
 . 91احلسن الشاهدي ، املرجع السابق ، ص  ، أنهر كذلك : 319- 313سه ، ص ص نف -5
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ف ، و تعددت الشروح ، و يف هذه الفرتة أيضا إزدهرت حركة التألي 1نشاطا ال مثيل لهواحلديث 
ملناسك الفقهية املنوطة باألحكام الشرعية البن و من أهم املؤلفات الدينية يف هذه الفرتة ، ا الفقهية 

)ت العبدوسي منصور املغراوي ، و املدخل البن احلاج الفاسي ، و تقييد على املدونة البن عمران 
لقراءات مليمون ( والتحفة يف ام 1421ـ/ ه 721و شرح املوطأ الزناي )ت  ، (م1473 ـه 771
 . 2(م1411ـ/ ه 711)ت    الفخار

من أشهر كتب ، و  مرين العصر الذهيب يف ميدان علوم اللغة و األدب األدب : يعترب عصر بين -1
، وشرح   حسن السبيت حازم الغرناطي حملمدمقصورة أيب  ، وشرح شرح كتاب سبويه البن رشد اللغة

ل ابن وشرح تسهي (م1414/ ـه 714البن عبد  اهلل بن أجروم )ت األجرومية املكودي على األلفية و 
                ومن أشهر األدباء مالك ابن املرحل م(1444/ ـه 744مالك البن هاينء السبيت )ت

 .3(م1118ـ/ ه 117امللزوزي )ت عبد العزيز  وأيب فارس (م1422/ ـه 111)ت 
  السابع   مام بالتاريخ والرحالت يف املغرب األقصى خالل القرنني: ازدهر االهت التاريخ والرحالت -4

عبد من أشهر من ذاع صيته يف التاريخ ، و  و الثامن اهلجريني ، الثالث عشر و الرابع عشر امليالديني
، وروض القرطاس البن أيب  الصلة، صاحب كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول و  املالك املراكشي
، و من أشهر الرحالت ، والبيان املغرب البن عذاري  م ( 1417/ ـه 717ت زرع الفاسي )

رحلة ابن بيوطة ، و  صاحب كتاب ملء العيبة (م1411/ـه 711رحلة ابن رشيد )ت  اجلغرافية
 .4«يف غرائب األمصار و عجائب األسفار حتفة النهار»املسماة 

 ة : ــوم العقليـالعل -ب
كذلك العلوم العقلية،   اهتمامهمنيني تقتصر على العلوم النقلية ، بل مشل املريمل تكن العناية يف عهد 

دارسهم م ، حيث من ينهر إىل املعمارية  مدهنم و بناء  قصورهم واستكمال خميياهتموذلك لتعمري

                                           
 .498ص  ، 2ج إبراهيم حركات ، املرجع السابق ، -1

2
 .172ص  نفسه ، - 

 . 424ص  نفسه ، -3
4
 .111، ص  1، املرجع السابق ، ج عبد اهلل كنون - 
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سيجد أنه مت تزويدها ببعض املراصد الفلكية أو الساعات اهلامة مثل ما توفرت عليه املدرسة 
                                                                                                                            .1البوعنانية
 ، حيث اشتهر2، وتقدم  العلوم البحتة تقدما ال نضري له برزت شخصيات علمية يف هذه الفرتةلقد 

رفع »( الذي ألف كتاب م1411/ ـه711ددي )ت البناء العيف اجلرب و اهلندسة والفلك ابن 
واشتهر كذلك  أبو زيد عبد الرمحان  «منهاج اليالب يف تعديل الكواكب»و  «احلجاب يف احلساب

( ونبغ يف اليب أبو احلسن بن الشيخ اليبيب م1471/ هـ774اللجائي الفاسي )ت  بن أيب  الربيع 
، وهناك  ه كذلك يف الكيمياء والعلوم العقلية، والذي  ذاع صيت بن أيب احلسن علي  العنسي  املراكشي

و قد وصل  ، سبتة وهي عائشة بن  اجليار اليت كان  عارفة باليب والعقاقري امرأة اشتهرت  يف مدينة
اليب يف هذا العصر اىل درجة بالغة من الرقي ، حيث اهتم بنو مرين بناء املارستانات ، و كان  

و من  ، 3ي الذي ظل حيتل فيها مكانة بارزةاليب النضر جامعة القرويني ختصص كراسي لتدريس 
 731ن شعيب اجلزنائي ) ت أعالم فاس الذين اشتهروا يف علم اليب ، أبو العباس أمحد ب

 ، كما  م( الذي اشتهر يف األدب حيث كان كاتبا يف ديوان اإلنشاء عند أيب احلسن املريين1438هـ/
يف التعاليم ، و له كذلك باع يف علم الكيمياء ، تويف  هل املعرفة بصناعة اليب و النهركان من أ
أيضا يف علم  كما اشتهر،   (م1438هـ/ 731)يف مجلة خمدومه يوم عيد األضحى سنة  بتونس

 .4(م1411/ ـه 711ي البقال أبو عبد اهلل )ت املعقوالت والفلسفة حممد بن حممد بن عل
 

                                           
1
  42، السنة  حممد بن عبد العزيز الدباغ ، مالمح  من حضارة مدينة فاس عرب التاريخ ، من عهد إدريس الثاين إىل عهد احلسن الثاين ، جملة دعوة احلق - 

 . 111شؤون  اإلسالمية ، الرباط ، اململكة املغربية ، ص ، وزارة األوقاف و ال 1111، مارس  1العدد 
و           وقاف  ، وزارة األ 4884، سبتمرب ، أكتوبر ، نوفمرب  299عبد احلميد حمي الدين ، رواد املغرب يف العلوم البحتة ، جملة دعوة احلق ، العدد  - 2

 .81-81ص ص  ، ، اململكة املغربية ، الرباط الشؤون اإلسالمية
 . 492، ص  2ابراهيم حركات ، املرجع السابق ، ج -3
 . 222، ص  4، ج عبد اهلل كنون ، املرجع نفسه -4
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اهلجريني  8و7املغرب اإلسالمي خالل القرنني بالرغم من الهروف السياسية اليت كان  تشهدها بالد
واليت متثل  يف الصراع الذي كان حمتدما خاصة بني بين عبد الواد يف املغرب امليالديني 13و14

ي بني املغربني م، إال أن هذا مل مينع من التواصل الثقايف والعل األوسط وبين مرين يف املغرب األقصى
لثقافية والعلمية بل كان  هذه الهروف أحد العوامل الرئيسة اليت شجع  احلركة ا خالل هذه الفرتة ،
م يف بالد املغرب وسامه  بالتايل يف متتني أواصر التبادل الثقايف بني 13و14/ـه8و7خالل القرنني 

هذه الفرتة يف تاريخ بالد املغرب ، حيث متيزت  علماء املغرب األوسط ونهرائهم يف املغرب األقصى
اإلسالمي بكثرة الرحالت العلمية واليت ستكون أحد العوامل اهلامة اليت طبع  احلياة الثقافية والعلمية 

 يف بالد املغرب خالل هذه الفرتة.
 : مـب العلـي طلـرحلة فـال

،  الد املغرب اإلسالميلقد كان  الرحلة يف طلب العلم أمرا شائعا يف البالد اإلسالمية خاصة يف ب
،  ، الثالث عشر امليالدي وقد عرف  الرحلة يف طلب العلم رواجا واسعا خالل القرن السابع اهلجري

إال أنه يالحظ بعد هذا التاريخ أن الرحلة يف طلب العلم بدأت يف الرتاجع والتناقص تدرجييا حيث 
ولعل هذا الوضع  انوا جيوبون بالد املغرب ،الذين ك اقتصرت على القليل من العلماء والفقهاء والرحالة

               ( واملقريم1321-1441/ـه321-741ض العلماء وقتئذ مثل ابن خلدون )هو الذي دفع ببع
م( إىل التيرق إىل هذه احلالة 1411-1181/ـه717-181واآلبلي )،   (م1411/ـه711) ت

 .1فرتةذه المن خالل تشخيص وضعية التعليم يف بالد املغرب خالل ه
لعل من أبرزها ،  ، يرجع إىل عدة عوامل وظروف إن احنسار الرحلة يف بالد املغرب خالل هذه الفرتة

تلك املؤسسات واملراكز التعليمية اليت تنافس فيها سالطني بنو مرين يف املغرب األقصى، وبنو عبد 
دارس املختلفة اليت كان  تنتشر يف ، ونعين هبا امل الواد يف املغرب األوسط يف تشييدها لفائدة اليلبة
س مرورا مبدينة تلمسان وجباية من تونس إىل فا 2العديد من مدن وحواضر بالد املغرب اإلسالمي

 تكن معروفة يف هذه املنيقة مل، وهي ظاهرة والعناية الكبرية هبا من لدن أمراء وسالطني بالد املغرب

                                           
، ص 4839، الرباط ، املغرب  ، وزارة عموم األوقاف4839، نوفمرب  ، جملة دعوة احلق، السنة الثانية، العدد الثاين حممد الفاسي، الرحالة املغاربة وآثارهم -1

                                                                                                  El khammar (A) , op cit , p 139، أنهر كذلك :  8 - 9ص  
نسانية والعلوم اإل اآلداب ، منشورات كلية ، اليبعة األوىل ، منذ النشأة إىل هناية القرن الثاين عشر للهجرة عبد اهلل املرابط الرتغي ، فهارس علماء املغرب -2

 .  11، ص  1111بتيوان 
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، بنو حفص يف إفريقية  1لدويالت اإلسالمية الثالثإىل أن اهنارت دولة املوحدين وورث  تركتها ا
هذه  لذا فقد سامه  وبنو مرين يف املغرب األقصى ، وسطوبنو عبد الواد يف املغرب األ ، وتونس

وكان  بالتايل حاجزا أمام اليلبة يف تيوير كفاءاهتم  العلم ، املدارس يف تعييل الرحلة يف طلب
كة وحضور اجملالس العلمية املختلفة اليت يسهر على تأطريها علماء  ، والقيام بالرحلة للمشار  وقدراهتم

 .2ةكبار حيضون بسمعة طيبة يف البالد اإلسالمي
أورد ابن خلدون يف مقدمة كتابه  "العرب " فصال يف أن الرحلة يف طلب العلم ولقاء املشيخة مزيد  لقد 

تلقني يعترب أشد استحكاما وأقوى ، حيث ذكر أن حصول امللكات عن املباشرة وال كمال يف التعلم
، ولقاء العلماء واملشايخ على  ، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول امللكات ورسوخها رسوخا

، ويف نفس الوق  مينحه القدرة على التميز  فادةستاختالف مستوياهتم وقدراهتم ميكن اليالب من اإل
إذن يف نهر ابن خلدون البد منها بالنسبة فالرحلة  عليه من اختالف طرقهم يف التلقني ،مبا يقف 

 .3رليالب العلم إذا أراد التعمق والفهم الصحيح جملريات األمو 
 ، سواء وسط بالرحلة يف طلب العلم، قام كثري من علماء وفقهاء بالد املغرب األ على هذا األساس

الذي استياع  ن املشدايل ،، وأبو علي ناصر الدي مشرق اإلسالمي مثل ما فعله ابنا اإلماإىل بالد امل
وحيط الرحال يف مدينة جباية ليحرتف  ، ويرجع إىل بالد املغرب األوسط أن حيصل على علم مفيد

، كما توجه عدد ال بأس  4عدد كبري من العلماء والفقهاءمهنة التدريس والتعليم حيث خترج على يده 
 ـه8و7نة فاس خالل القرننيمديبه من علماء املغرب األوسط إىل بالد املغرب األقصى خاصة 

، أو القيام  وهو ما يدخل يف إطار الرحلة يف طلب العلم م إما لزيادة حتصيلهم العلمي ،13و14
، وهناك من  واملدارس اليت أنشأها سالطني بنو مرين عليميةتال و املراكز بوظيفة التدريس يف املؤسسات

، وقد ساهم عدد كبري من علماء املغرب  ياسط من تصدر ملهنة القضاء والفتفقهاء املغرب األو 
، األمر الذي نتج عنه  األوسط يف تنشيط احلركة الثقافية والعلمية يف املغرب األقصى خالل هذه الفرتة

                                           
1- Jacques Simon , L’Algérie au passé lointaine de Carthage à la Régence d’Alger l’harmattan , Paris 

2011 , p 175 .   
2- El khammar (A) , op cit , p 139 .  

 . 213 - 211ابن خلدون ، املصدر السابق ، اجمللد األول ، ص ص ،  -3
 . 213سه ، ص نف -4
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و مد جسور التواصل الثقايف بني مدنه و حواضره  ةخلق روح املنافسة يف أوساط العلماء املغارب
 .1العلمية
 

مل ،م13و14/ ـه8و7األقصى خالل القرنني املغرب  ملغرب األوسط وإن التواصل الثقايف بني ا
، بل قام عدد البأس به  يقتصر فقط على هجرة وانتقال علماء املغرب األوسط إىل املغرب األقصى

 من علماء املغرب األقصى بزيارة املغرب األوسط ومدنه الثقافية مثل تلمسان ومدينة جباية اللتني كانتا
، حيث ذكر الغربيين يف   الذين استقر بعضهم لفرتات تارخيية معينة و اء كثريونمقصد علمو  ميلب

يف حني أورد ابن  ين كانوا موجودين يف مدينة جباية ،كتابه عنوان الدراية عدد كبري من العلماء الذ
وهذا األمر  ،2ذين استقروا ونشأوا يف تلمسانمرمي صاحب كتاب " البستان" عدد من العلماء ال

العالقات الثقافية بني املغربني األوسط واألقصى ، ومن جهة أخرى  أواصر إىل متتني بال شك سيؤدي
 م.13و14/ ـه8و7زيادة اإلشعاع الثقايف والعلمي خالل القرنني 

 ة:ـاسيـروف السيـالظ
م تيورات سياسية كبرية متثل  13و14/ـه8و7لقد شهدت بالد املغرب اإلسالمي خالل القرنني 

يام دول وممالك إسالمية على م ، وق1111/ـه118وط واهنيار دولة املوحدين سنة أساسا يف سق
وبنو  ، ، وبنو عبد الواد يف املغرب األوسط ، حيث هنض بنو مرين يف املغرب األقصى هاأنقاض

، خاصة بني املرينيني والعبد  بني هذه الدول الثالث وكان  احلرب سجاال ية وتونس ،حفص يف إفريق
، واليت أصبح  جزءا من  واستياع املرينيون يف كثري من املرات السييرة على مدينة تلمسانالواديني 

 ممتلكات بين مرين يف أحيان كثرية.
إن هذه الهروف السياسية سيكون هلا األثر الكبري يف انتقال وهجرة عدد كبري من علماء املغرب 

إىل حد ما يف هجرة وانتقال علماء ، وهي نفس الهروف اليت حتكم   األوسط إىل املغرب األقصى
م( الذي ولد 1421-1113/ـه728-112، فابن مخيس ) املغرب األقصى إىل املغرب األوسط
-1184ـ/ه724-181)كاتبا للسليان عثمان بن يغمراسن   ونشأ يف تلمسان والذي كان

ب األقصى نتيجة م( دفعته الهروف السياسية إىل الفرار من البالط الزياين واالجتاه إىل املغر 1424

                                           
 . 94احلسن الشاهدي ، املرجع السابق ، ص  -1
 .                             92، ص  ، املرجع السابق : احلسن الشاهدي ، أنهر كذلك 34، ص  ، املرجع السابق صاحل مهدي عباس اخلضريي -2
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حتاك ضده داخل   دسائس اليت كانونتيجة كذلك لل ،1ان الزياينفجوة حصل  بينه وبني السلي
ن لدن أمرائها موعندما نزل ابن مخيس يف كنف الدولة املرينية لقي كل الرتحاب  القصر الزياين 

سنة  ن تويف هبااليت استقر فيها إىل أوكان  له سفرية إىل بالد األندلس  وعلمائها وطلبتها 
 .2م1421/ـه728

م( فقد حاول السليان الزياين أبو محو موسى 1411-1181/ـه717-181أما الشيخ اآلبلي) 
م( أن يوكل إليه مهمة اإلشراف على ضبط أموال اخلزينة 1418-1421/ـه718-721األول)

نة فاس وبقي ، فقرر اآلبلي الفرار إىل املغرب األقصى حيث نزل مدي وحاول أن يكرهه على ذلك
 .3م1411/ـه717هناك إىل أن تويف سنة 

استدعى انتباه سالطني بين مرين وعليه قرر هؤالء  طائفة من علماء املغرب األوسط ممنكما أن هناك 
رة الدولة املرينية يف فاس ومن مجلة هؤالء ب بعض علماء املغرب األوسط إىل حضالسالطني اصيحا

تفى به السليان الذي اح ، م(1411/ـه711التلمساين )ت رشي العلماء حممد بن حممد املقري الق
كما اصيحب السليان أبو احلسن املريين ، 4م(1418-1438/ـه711-731عنان ) املريين أبو 

وأبو موسى عيسى  د الرمحان، ومها أبو زيد عبإبنا اإلمام م(  1438-1441/ـه741-731)
، كما اختفى هذا السليان بشيخ  5علميليان وجعلها ضمن جملسه التفى هبا هذا السحيث اح

م( عندما سيير هذا السليان 1431/ـه731)  التلمساين الشهري بابن النجار التعاليم أبو عبد اهلل
م حيث نهمه يف مجلته وخواص جملسه وسافر بصحبته إىل 1448/ـه747على مدينة تلمسان سنة 

 .6م حيث تويف هناك بالياعون1438/ـه737تونس سنة 
 ، نهرا للهروف ن هناك عدد كبري من علماء املغرب األوسط الذين استقروا يف املغرب األقصىلقد كا

ومن جهة أخرى ساهم بعض سالطني الدولة املرينية يف نزول  السياسية اليت كان  سائدة وقتئذ ،
                                           

معجم  ، سعيدوين نصر الدين ، قاهر حممدالشريف ، علوا  علي مو جلولل، ح ، اإلدريسي علي ، إحدادن زهري ، ابن إبراهيم ماحلة أبو عمران الشيخ -1
 . 498، ص  ، منشورات دحلب مشاهري املغاربة

دار    4828األول ، اليبعة الثانية  ، اجلزء ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم والنجاة ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني جالل الدين عبد الرمحان السيوطي -2
 .  234ر ، ص الفك

 . 249 -242، املرجع السابق ، ص ص  : حممد اليمار ، أنهر كذلك 341 -341، ص ص  2ج ، ، املصدر السابق ابن خلدون -3
ص   4821لوراقة ، الرباط ، دار املنصور لليباعة وا ، القسم األول ، جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس كناسيأمحد ابن القاضي امل -4
 . 288 - 289ص 

 . 342، ص  2، ج ، املصدر السابق ابن خلدون -5
 . 92، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و الرتمجة و النشر ، بريوت ، لبنان ، ص  4893، معجم أعالم اجلزائر ، اليبعة الثانية عادل نويهض -6
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بعض  ، بل وصل األمر إىل أن واستقرار علماء املغرب األوسط يف فاس ومدن املغرب األخرى
سندا حلكمهم وتثبي  أركان دوهلم وأصبحوا بعض علماء املغرب األوسط  واين جعلمر   بينسالطني

لة بين مرين كان  ال تستند يف ، ذلك أن دو  بالتايل من املقربني منهم و خواص جمالسهم العلمية
ني  ، دون أن نغفل أن هؤالء السالط ها على شرعية دينية كما كان احلال مع املرابيني واملوحدينحكم
أبرز الشخصيات العلمية والثقافية اليت تنقل  من املغرب يشجعون العلم والعلماء ، و فيما يلي كانوا 

 م :13و14/ـه8و7األوسط إىل املغرب األقصى خالل القرنني 
 ة :ـالـرحـن الـة مـعين

و الثامن ملغرب اإلسالمي خالل القرنني السابع من عدم استقرار األوضاع السياسية يف بالد ابالرغم 
، ورغم احلروب العديدة بني بين مرين يف املغرب األقصى وبنو عبد  امليالديني 13و  14 اهلجريني

، ومما  ، بالرغم من كل ذلك فإن التواصل الثقايف بني املغربني مل ينقيع رمسه الواد يف املغرب األوسط
إىل املغرب األقصى وذلك  ر على ذلك هو تنقل عدد كبري من علماء وفقهاء من املغرب األوسطيؤش

السياسية وقتئذ من تيورات   اإلضافة إىل ما كان  تشهده احلياةب، يف إطار الرحلة يف طلب العلم 
 .1كان هلا نصيب يف هجرة بعض العلماء من املغرب األوسط إىل املغرب األقصى

 م(1118-1118/ـه111-183) أحمد بن ابراهيم بن عبد الرحمان الجزري التلمساني-
، نشأ مبدينة تلمسان حيث تلقى تعليمه األول مث  هو أحد فقهاء املذهب املالكي يف بالد املغرب 

ها بعدد كبري من الشيوخ ، واليت التقى في ، ونزل مبدينة سبتة شد الرحال حنو بالد املغرب األقصى
، واليت  ندريةفأخذ عنهم الكثري مث ارتأى بعد ذلك السفر إىل مصر، حيث نزل مدينة اإلسك والعلماء

 .2، من آثاره "شرح اجلالب" نةبقي فيها إىل أن تويف عن عمر يناهز االثنني والسبعني س
 م(1114/ـه114)ت  محمد ابن ابراهيم الغساني -

ى يد الشيخ أيب ، حيث تتلمذ عل ، أخذ العلم ببلده تلمسان العامل العالمة حممد بن ابراهيم الغساين
لعلم عن أيب العباس ، مث انتقل إىل مدينة سبتة حيث أخذ ا احلق وغريمها وابن عبد عبد اهلل التجييب

                                           
 . 122، ص 2عبد العزيز فياليل ، املرجع السابق ، ج -1
ميبعة بيري فونتانة ، ، وأيضا : أيب القاسم حممد اخلفناوي ، تعريف اخللف برجال السلف ، اجلزء الثاين  288التنبكيت ، املصدر السابق ، ص  أمحد بابا -2

 .  21معجم أعالم اجلزائر ، ص  ، وأيضا : 213، ص  4839يف اجلزائر الشرقية 
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، مث استوطن مدينة آسفي من  مث انتقل إىل إشبيلية حيث أخذ العلم عن أيب بكر بن طلحة العزيف
، وكان عاملا باألنساب  ب والتاريخحسن متحكما يف اللغة واألد خط ذا ، وكان بالد املغرب األقصى

،  ، كما كان حيرتف التجارة يف دكان بقيسارية آسفي ، ضاربا يف قرض الشعر  الفقهمشاركا يف ،
وتويف حوايل سنة ،  ة الرؤساءنه مل يكن يرغب يف خماليتارخيية أوتشري بعض املصادر ال

 .1م1111/ـه114
 م(1171/ـه177) ت  أبو الحسن التلمساني -

، ويعرف بابن اخلضار، إمام مقرئ من أهل  تامي، العزيز الك ، أبو احلسن التلمساين علي بن حممد
، مث انتقل إىل املغرب األقصى  ، قرأ وتفقه هبا على يد الشيخ علي بن عبد الكرمي التلمساين تلمسان

 .2واليت اشتغل فيها بالتدريس حيث نزل مدينة سبتة
 م (1181/ـه182)ت  بن يخلف بن عبد السالم التنسيأبو إسحاق  -
، أبو إسحاق ، فقيه  لكياملا ، التلمساين بكر بن عبد اهلل بن موسى األنصاري إبراهيم بن أيب 

يه أسئلة من ، حيث كان  ترد عل انته  إليه رئاسة التدريس والفتوى يف أقيار املغرب كلها وأديب 
، دعاه السليان  ، ونهرا لشهرته العلمية ، وكان يقيم يف مدينة تنس كلها  تلمسان وبالد إفريقية

ن إال أنه امتنع م ( للحضور إىل تلمسا1184-1141/ـه181-144اسن العبد الوادي )يغمر 
ع به مث استوطن فيما بعد هذه املدينة وانتف،  3إىل تلمسان زائرا وليس مقيماوفضل أن يدخل  ذلك

، وكان أبو إسحاق قد زار مدن إسالمية خمتلفة  الون عليه شرقا وغرباخلق كثري حيث كان اليلبة ينث
ة معارفه العلمية كما زار رصة زيادمما أتاح له ف ، جباية وتونس والقاهرة ومكة واملدينة وبالد الشام مثل

، وكان يف كل زيارة يقوم هبا إىل هذه املدينة يتحلق حوله اليلبة وييلبون 4مدينة فاس يف مرات خمتلفة
اس وقتئذ أبو احلسن امل ف، وكان من الذين يداومون على حضور جملسه ع منه دروسا يف احلديث

                                           
- خترج ة م ( أخذ العلم مبدينة سبتة و اشتغل بالعلم و التأليف و لزم التدريس جبامع سبت 4219 – 4492هـ/  911 – 332محد العزيف ) أبو العباس أ

 . 41، ص  سم األنصاري السبيت ، املصدر السابقعلى يديه مجاعة من العلماء ، أنهر ترمجته يف : حممد بن القا
 . 29، ص4، املصدر السابق ، ج حيي ابن خلدون -1
 . 21ص ،  ، املرجع السابق عادل نويهض -2
 . 19لتنبكيت ، املصدر السابق ، ص ا -3
امليبعة    4، و أيضا : حممد بن حممد بن خملوف ، شجرة النور الزكية يف طبقات علماء املالكية ، ج 19، ص  4حيي ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -4

 249، ص  4118السلفية ، القاهرة 
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-181واكتسب نضري ذلك مسعة ومكانة بارزة دفع  بالسليان املريين أبو يعقوب ) الصغري
يده هليبة م( يقول عنه : " ما صافحين أحد قط إال أحسس  بارتعا  1421-1181/ـه721

 تعش منان  يدي تر ، فعندما يصافحين تدركين منه مهابة فك السليان إال الفقيه أبو إسحاق التنسي
ضاع  له شرح كبري على كتاب التلقني للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، يف عشرة أسفار هيبته "

 .1ادـى اإلرشـيف حصار تلمسان ، و تقييد عل
 
 م ( 1113هـ/  114) تـ  إبراهيم بن أبي بكر التلمساني -

، شاعر وأديب من  اين، أبو إسحاق األنصاري التلمس إبراهيم بن أيب بكر بن عبد اهلل بن موسى
لس حيث نزل مدينة ، ويف سن التاسعة ارحتل مع والده إىل األند ، ولد ونشأ بتلمسان فقهاء املالكية

واستقر هبا إىل أن وافته  مث انتقل إىل املغرب األقصى حيث نزل مدينة سبتة، وهبا زاول تعليمه  مالقة
من  نهم يف الفرائض أرجوزة وله ،  لعدد والفرائض، مربزا يف ا كان فقيها عارفا بعقد الشروط،   املنية

 .2العمر مثانية وعشرون سنة
 م(1113/ـه114)ت  ابن الدراج التلمساني -

من أعيان فقهاء املذهب  ، قاض ، ابن الدراج التلمساين ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عمر
أبو القاسم حممد بن ربية حت  كفالة ، نشأ وتعلم يف مدينة سبتة املغ أصله من مدينة تلمسان املالكي
، مث انتقل إىل مدينة فاس إلمتام دراسته على  أمري سبتة حيث أعانه على طلب العلم العزين   أمحد

ونهرا   املدينة بعد حصوله على اإلجازة ،مث بعد ذلك توىل مهنة التدريس يف ، يد كبار الشيوخ وقتئذ

                                           
-  أبو احلسن علي بن عبد احلق الزرويلي الشهري بالصغري ، كان شيخ احلفاظ يف زمانه ، و كان قيما على م ( 4148هـ/  248أبو احلسن الصغري ) تـ

ب لكي ، الديباج املذهالتهذيب ويل قضاء تازة و فاس زمن السليان أيب يعقوب ، كان  ترد عليه أسئلة من مجيع بالد املغرب ، أنهر ترمجته يف : ابن فرحون املا
، ص ص  4889، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان  4889ماء املذهب ، دراسة و حتقيق مأمون بن حمي الدين اجلنان ، اليبعة األوىل عيان عليف معرفة أ

133 - 139 . 
 . 93 - 91، ص ص  عادل نويهض ، املرجع السابق -1
، تعريف اخللف برجال  49كان بثغر سبتة من نسي اآلثار ، ص ، وأيضا : اختصار األخبار عما   423، ص  3املقري التلمساين، املصدر السابق ، ج -2

 لة ، معجم املؤلفني ، اجلزء األول ، عمر رضا كا  232، ص 4، شجرة النور الزكية ، ج 91، معجم أعالم اجلزائر ص  43-8، ص ص  4السلف ، ج
 .49، ص  4881، مؤسسة الرسالة بريوت 4881اليبعة األوىل 

- م ( حممد بن أمحد بن احلسني العزيف ، أبو القاسم ، أول من ويل اإلمارة من بين  4228 – 4244هـ/  922 – 932أمحد العزيف )  أبو القاسم حممد بن
ريوت ، ، دار العلم للماليني  ب 2332، اليبعة اخلامسة عشر  3العزيف يف سبتة ، دام  دولته ثالثني سنة ، أنهر ترمجته يف : خري الدين الزركلي ، األعالم ، ج

 . 121، ص  2332لبنان 
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م( مث 1421-1181/ـه721-181 يوسف بن يعقوب )لشهرته العلمية اختص به السليان املريين
، ويقع  ، له مصنفات منها " االمتناع واالنتفاع " رتبه على ثالثة أبواب توىل مهنة القضاء مبدينة سال

-1181/ـه188و181)ا بني ، ألفه عندما كان مقيما يف فاس فيم يف مئة وعشرين ورقة
 . 1(م1181

 م(1118-1111/ـه117-121)  محمد بن مسعود الكتامي -
، أصله من تلمسان ، سكن سبتة حيث  حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن مسعود الكتامي

، والدر   سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمن الرئيس الفقيه أيب القاسم العزيفأخذ فيها العلم ع
، وأبو عثمان بن حممد  وروري، وأجاز له أبوالعباس بن حممد امل ، وأجازمها له من تأليفه مرات املنهم
وبدمشق على أيب عبد اهلل  د أيب مروان حممد بن أمحد الباجي ،، ومسع هبا على ي ي ابن احلاجالعبدر 

يل ب الذ، ويقول صاحب كتا حممد بن أيب جعفر أمحد بن علي بن أيب بكر بن إمساعيل القرطيب
وكان  حضور ذكره ما يقضي منه العجبئه و ، لقيته بسبتة وحاضرته كثريا وشاهدت من ذكا والتكملة

  .2نه بعجائب أغرب من هذا النوعوأخربت ع ا تارخييا حافض
 م(1421/ـه721)ت محمد بن عبد اهلل األنصاري التلمساني -

، نزل مدينة سبتة حيث أخذ العلم 3ألصلحممد بن عبد اهلل بن عبيدة األنصاري اإلشبيلي التلمساين ا
، وأيب عبد  ي بن جابر، وأخذ العلم كذلك عن أيب حممد فضيل املقريعلى يد الشيخ أيب احلسن عل

 .والشيخ ابن أيب الربيع ، وأيب احلسن الزيات حمللي السبيتاهلل ا

                                           
ات أكادميية اململكة عبد امللك املراكشي ، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة السفر الثامن، القسم الثاين تقدمي وحتقيق وتعليق حممد بن شريفة. ميبوع -1

اجلزء  ط ، تركي مصيفى ، اليبعة األوىل اعتناء أمحد األرناؤو ، و أيضا ، خليل بن أيبك الصفدي ، الوايف بالوفايات ، حتقيق و  322ص  4891املغربية 
 . 23، و أيضا ، معجم أعالم اجلزائر ، ص  433، ص  2333الثاين ، دار احياء الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان 

 . 139 - 132عبد امللك املراكشي ، املصدر السابق ، السفر الثامن ، القسم األول ، ص ص  -2
ص   4894ابر الوادي آشي ، برنامج ابن جابر الوادي آشي ، تقدمي و حتقيق حممد احلبيب اهليلة ، جامعة أم القرى ، اململكة العربية السعودية حممد بن ج -3

429 . 
- حتل إىل العروة الغربية واستوطن ، قرأ باألندلس مث ار  ، حافظ ملذهب مالك ، الصاحل الفاضل، املتعبد أيب احلسن الزيات ) القرن السابع اهلجري( الشيخ الفقيه

،  ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املئة السابعة ببجاية أبو العباس الغربيين : ، أنهر ترمجته يف مدينة جباية وقرأ هبا مث رحل إىل حاضرة إقريقية وهبا تويف
 . 489-482ص ص  ،4828بريوت  ، ديدة، منشورات دار اآلفاق اجل4828حققه وعلق عليه عادل نويهض اليبعة الثانية 

- م وأخذ عن شيوخها 4231هـ/388، عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل ابن أيب الربيع األموي القرشي ، عامل فقيه من أهل إشبيلية وهبا ولد سنة  ابن أيب الربيع
يف : اختصار      ، انهر ترمجته  م4298هـ/999ا ودرس هبا إىل تويف سنة ، مث خرج من إشبيلية بعد استالء النصارى عليها ، ونزل مدينة سبتة اليت استقر هب

 .  41األخيار عما كان بثغر سبتة من سين اآلثار ، ص 
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 م(1421-1137/ـه728-131)  ابن خميس التلمساني -
بابن  ، ويعرف ، يكىن بأبا عبد اهلل الرعيين أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن حممد بن مخيس اجملري

، ونال حضوة عند ملوك  ، كان أديبا وناثرا وشاعرا ولد بتلمسان وهبا نشأ وأخذ عن مشيختها مخيس
م( 1424-1184/ـه724-181عثمان األول ) أبو سعيد حيث واله السليان  بين عبد الواد
مدينة زل ، حيث ن هذه الوظيفة وشد رحاله حنو بالد املغرب األقصى يفرغب ي مل إال أنه  أمانة سره
، مث ركب البحر   وتوىل كذلك مهنة التدريس فيهاومدح رؤسائها من بين العزيف ، فأقام هبا مدة  سبتة

م مث حل 1424/ـه721حوايل سنة  حيث استقر يف مدينة املرية  متجها إىل بالد األندلس
أواخر سنة  فضمه إىل جملسه يف ف الوزير أيب عبد اهلل بن احلكيم ،كنوأصبح يف  مبدينة غرناطة 

وبقي ابن مخيس يف كنف ورعاية الوزير ابن احلكيم إىل أن تويف بغرناطة قتيال يوم  ، م1423ـ/ه724
 م .1421/ـه728عيد الفير سنة 

، وأعالم البلغاء حيث تذكر  يعترب ابن مخيس من فحول الشعراء الذين أجنبتهم بالد املغرب األوسط
، وكان ما  ، وكان  له مشاركة يف العقليات ر العرب وأخبارهماملصادر التارخيية أنه كان حافها ألشعا

 .1نتهله من العلم فوق ما حيصلهي
 م(1411/ـه711)ت  يـد المليانـأحم - 

، ثار عمه أبو علي بن أمحد  ، شاعر وكاتب ، نسبة إىل مدينة مليانة أبو العباس أمحد بن علي امللياين
قرر ف إفريقية يف أواخر املائة السابعة ،بين حفص يف تونس و على  –وكان من أعيان مليانة  –امللياين 

م( 1181/ـه721-181) االرحتال إىل املغرب األقصى والتجأ إىل محاية السليان يعقوب املريين
وبعد وفاة السليان  راكش أين أكب على العلم والتحصيل ،وم استقر به املقام يف مدينة أغماتو 

م( فاستعمل هذا السليان الشيخ 1421-1181/ـه721-181يعقوب مت  البيعة البنه يوسف )

                                           
 -   ( املريةAlmeria ، على البحر األبيض املتوسط ، أنهر : مسعود اخلوند ) 289، ص  4املرجع السابق ، ج ( : مرفأ يف إسبانيا ) األندلس . 

 
شجرة النور ،  223ص ، البستان ،  132-134ص ص ،  2ج ، أزهار الرياض:  وأيضا ، 13-18ص ص  4حيي ابن خلدون، املصدر السابق ج -1

، حممد اليمار، 498ص ، هري املغاربة معجم مشا، ، 419-413معجم أعالم اجلزائر ص ص ،  234ص  ،4ج ، بغية الوعاة ، 232ص ،  4ج، الزكية 
م( جملة األصالة السنة 4138-4231/ـه239-933، أبو عبد اهلل حممد بن مخيس التلمساين)  ، املهدي البوعبديل 243،249ص ص املرجع السابق ، 

 .      2ص ،  4822، وزارة التعليم األصلي اجلزائر 4822سبتمرب، أكتوبر  18،33، العدد  السادسة
- مراكش، مبنية على منحدر جبل من جبال األطلس، كان  أيام املوحدين خمتصرة جدا وتدعى  : مدينة واقعة على بعد حنو أربعة وعشرين ميال من أغمات

 .419 -413ص ص ،  4ج ، ، املصدر السابق : احلسن الوزان ، أنهر ، وكان  لسكاهنا عالقات جتارية مع بالد السودان مراكش الثانية
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بتدبري مؤامرة ضد  ، مث حدث  فجوة بينهما نتيجة اهتام هذا األخريأمحد امللياين على جباية األموال 
من  حماصرة، وعندما وجدها  ، واجته إىل مدينة تلمسان ، فقرر مغادرة املغرب األقصى السليان املريين
 .1اليت بقي فيها إىل حني وفاتهاإلحبار إىل األندلس حيث استوطن غرناطة ، قرر  قبل املرينيني

 م(1443/ـه743) ت  ارونيـــو عبد اهلل البـــأب -
، من أعالم فقهاء املذهب  ، املعروف بابن الباروين حممد بن حسن بن حممد اليحصيب أبو عبد اهلل

، ارحتل إىل املغرب األقصى حيث نزل  ن، وأصله من مدينة تلمسا املالكي يف بالد املغرب األوسط
، مث رجع إىل مسقط  مث شد الرحال إىل األندلسالعلم عن الشيخ أيب احلسن الصغري مبدينة فاس أخذ 

 .2اـي فيهـان اليت توفـمدينة تلمسرأسه 
 
 
 م(1431-1181/ـه731-181)  رزوقــو العباس أحمد ابن مــأب -

 م 1181/ـه181، ولد سنة  مد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوقأبو العباس أمحد ابن أبو عبد اهلل حم
أخذ الفقه يف هذه املدينة من الفقيهني األخوين أيب زيد وأيب  ، 3أصله من تلمسان اليت نشأ فيها

مث ارحتل إىل املغرب ، مام موسى ولدي الفقيه العامل اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن اإل
، اليت أخذ فيها العلم والفقه عن الشيخ الويل يوسف بن يعقوب بن  نة فاسحيث نزل مدي األقصى

، والفقيه أيب حممد عبد املهيمن  ريوأخذ العلم كذلك عن العامل أيب احلسن  الصغ  علي الصنهاجي
والفقيه أيب حممد خلف اهلل والفقيه أيب إسحاق إبراهيم وغريهم من العلماء الذين كانوا يف  احلضرمي
 .4بي  اهلل وتويف مبكة املكرمة ، حج ، وكان هذا الشيخ رجال صاحلا زاهدا يف الدنيا ورعا فاس مدينة
 ( م1433/ـه731 ـت)  يـر الباهلـي المسفـد بن يحـمحم -

                                           
معجم  ، 411، ص ، معجم أعالم اجلزائر  111، ص  1اإلحاطة ، ج وأيضا :،  117-111، ص ص  1املقري التلمساين ، املصدر السابق ، ج -1

 .  312-331مشاهري املغاربة ، ص ص 
 .13ص  ، ، معجم أعالم اجلزائر 191، ص  2ج، تعريف اخللف برجال السلف  : وأيضا ، 199، املصدر السابق ص  أمحد بابا التنبكيت -2
 . 198 عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر ، ص -3
-  ( مؤرخ أصله من سبتة وشهرته ووفاته بفاس ، اشتغل بالكتابة لألمراء العزينيني يف سبتة 4119-4222هـ/218-929أبو حممد عبد املهيمن احلضري )م

،  أخبار غرناطة م( ، أنهر ترمجته يف لسان الدين بن اخلييب، اإلحاطة يف4113-4143/ـه212-243، كما كتب للسليان أيب سعيد عثمان املريين ) 
 .44. مكتبة اخلاجني بالقاهرة ص 4822، اليبعة األوىل 1حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه حممد عبد اهلل عنان، اجمللد 

 . 33-18ص ص ،  4ج، حيي ابن خلدون، املصدر السابق  - 4
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، قاضي  ، املفيت الصاحل الشهري ، املدرس ، الشيخ اإلمام العامل احملقق حممد بن حيي الباهلي املسفر
، وعندما حل  هبذه املدينة لقي الشيخ أبا احلسن  دب يف سفارة إىل مدينة فاس، انت اجلماعة ببجاية

، حيث جرت بينهما  ، املعروف عند أهل إفريقية باملغريب صاحب التقييد على املدونة الصغري
  ، وأظهر فيها الشيخ حممد بن حيي املسفر الباهلي نباهة حمادثات علمية يف بعض املسائل الفقهية

، ومن بني من أخذ عنهم العلم  1احة عقل فنال إعجاب شيخ فاس أبا احلسن الصغريوذكاءا ورج
 .أيب علي ناصر الدين املشدايلوالفقه ببجاية 

 
 
 
 
 ( م1433/ـه731 ت ) يــدالــو موسى عمران المشــأب -

،  ريغرب األوسط يف النصف األول من القرن الثامن اهلجمن كبار الفقهاء الذين أجنبتهم بالد امل
-718)مسان يف أيام السليان أيب تاشفني ارحتل إىل مدينة تل ، أصله من زواوة مبدينة جباية

فأكرم وفادته ، ونهرا ملكانته العلمية البارزة احرتف مهنة التدريس يف  (م 1447-1418/ـه774
 ، وكان كثري ، حيث درس احلديث والفقه واألصلني والنحو واملنيق واجلدل والفرائض تلمسان

 وغريه خ أيب علي ناصر الدين املشدايل ، أخذ العلم ببجاية على يد الشي االتساع يف الفقه واجلدل
، والفقيه أبو عثمان  ، والفقيه أبو الربكات الباروين وأخذ عنه الفقيه أبوالعباس أمحد بن أمحد املشو 

 .2كمثله علما وتفقها مبذهب مال ، ومل يكن ممن عاصره أحد العقباين وغريهم
 (م 1438/ـه731ت ) : دروميـور النــمحمد بن عبد الن -

                                           
 .14ص  ،، معجم أعالم اجلزائر282-298ص ص  ، وأيضا جذوة اإلقتباس، القسم األول 233ص ،  3ج ، املقري التلمساين، املصدر السابق - 1
-  مث رحل إىل  نشأ وتفقه فيهام يف جباية ، 4211ـ/ه914أيب علي ناصر الدين املشدايل، هو أبو علي منصور بن أمحد بن عبد احلق املشدايل ولد سنة ،

ص ص     عنوان الدراية  ، الدين وله مشاركة يف علة املنيق، أنهر ترمجته يفاملشرق ولقي علماء كثريون مثل ابن عبد السالم واألصبهاين، له علم بالفقه وأصول 
228-213 . 

، تعريف اخللف 134-133، نيل اإلبتهاج ، ص ص   221، ص  3، وأيضا : نفح الييب ، ج 22، ص  4حيي ابن خلدون ، املصدر السابق ، ج -2
 .   21-21، ص ص  4برجال السلف ، ج
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، وقاضي عسكر  ، توىل قضاء مدينة فاسأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النور من أعمال ندرومة
كان مربزا يف الفقه على مذهب   (م 1438-1441/ـه731-741 )السليان أيب احلسن املريين 

وكان من مجلة ،  ، أيب زيد وأيب موسى ابنا اإلمام ني األخوين، تفقه فيه على اإلمامني العامل مالك
 تفىم واح1441ـ/ه747، وملا استوىل السليان أبو احلسن املريين على تلمسان سنة  أصحاهبما

طلب منهما  رزة وتقدير السليان املريين هلماونهرا ملكانتهما العلمية البا بالعاملني اجلليلني ابنا اإلمام ،
فأدناه وقرب  ا عليه بابن عبد النور الندروميله من ينهمه يف فقهاء جملسه فأشار  اتار السليان أن خي

 .1ه إىل أن هلك بالياعون يف تونس، ومل يزل يف مجلت جملسه وواله قضاء عسكره
  ( م1438/ـه731ت  ) يــانـار التلمســابن النج -

، من كبار علماء تلمسان يف  لمساين، أبو عبد اهلل الشهري بابن النجار الت حممد بن حيي بن علي
العلم بتلمسان عن أيب عبد اهلل األبلي ،  أخذ ، أطلق عليه ابن خلدون اسم "شيخ التعاليم "  عصره

نزل مدينة سبتة اليت لقي فيها إمام التعاليم أبا عبد اهلل حممد بن  مث ارحتل إىل املغرب األقصى ، حيث
ة أيب ، حيث لزم الشيخ العالم 2تقر مدة يف مدينة مراكش، مث اس هالل شارح اجملصيي يف اهليئة

، وأظهر قدرا كبريا من العلم يف هذا  حيث ظهرت موهبته يف علم النجامة العباس ابن البناء العددي
مث رجع إىل مدينة تلمسان وهو حيمل معه علم كبري ووافر، األمر الذي جعله ينال مكانة  ، امليدان

-718)لزياين على عهد السليان أيب تاشفني عبد الرمحن األولوحضوة هامة يف البالط ا
وبعد مهلك هذا السليان وسييرة أبو احلسن املريين على تلمسان سنة  (م1447-1418/ـه747

                                           
- ملدينة الرومان قدميا عندما كانوا حيكمون قدميا املنيقة ، و بنوها على بقعة واسعة يف سهل ، بعيدة بنحو ميلني من اجلبل و اثين عشر ندرومة : أسس هذه ا

 . 41، ص  2ميال من البحر املتوسط ، و مير قرهبا هنر قليل األمهية ، أنهر : احلسن الوزان ، املرجع السابق ، ج
، ابن القاضي املكناسي، درة احلجال يف أمساء  133، وأيضا : نيل اإلبتهاج ، ص  219-213، ص ص  3در السابق ،جاملقري التلمساين ، املص -1

، تعريف اخللف برجال السلف، 412-419، ص ص  4824الرجال ، اجلزء الثاين ، حتقيق حممد األمحدي أبو النور ، اليبعة األوىل ، دار الرتاث القاهرة 
 .   918، ص  2، موسوعة أعالم املغرب ، ج 213عالم اجلزائر ، ص ، معجم أ 121، ص  2ج

 . 132ابن القاضي ، املصدر السابق ، ص  - 2
-  ( : هو العباس أمحد بن حممد بن عثمان األزدي املراكشي عرف بابن البناء ألن أباه كان بناءا 4124-4239هـ/224-931ابن البناء العددي ) م

مولدا ووفاة، اهتم باليب والفلك وجاوزت شهرته حدود بالد املغرب، له مصنفات عديدة يف العقليات مثل " رفع احلجاب عن  رياضي وباحث من أهل مراكش
مكتبة دار   4ج يف أمساء الرجال ، حتقيق حممد األمحدي أبو النور ، درة احلجال: ابن القاضي ، ذيل وفيات األعيان املسمى  علم احلساب"أنهر ترمجته يف

 .                                                             49-43ص ص  ث ، القاهرة ،الرتا
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، مث اصيحبه معه إىل تونس سنة  ، وأجرى له األرزاق م نهمه هذا األخري يف مجلته1441/ـه747
 .1ابه املعيارا الونشريسي يف كت، له فتاوي نقله ارف، فتويف هناك بالياعون اجل م1437/ـه737
 : امـــا اإلمــبنإ -

    وأبو موسى عيسى  (م 1432/ـه731)ت، أبو زيد عبد الرمحان  العاملان مها الشيخان الفقيهان
، من  د اهلل بن اإلمامابنا الفقيه اإلمام اخلييب أيب عبد اهلل حممد بن عب (م 1438/ـه731ت )

بعد  إىل الفرار من برشك مسقط رأسيهما ا، اضير  إمامان مشهوران بالعلم والرياسة أهل برشك
، وتتفقها  ، حيث انتقال إىل تونس يف أواخر املائة السابعة 2مقتل أبيهما على يد الوايل زيري بن محاد

متناع إىل اجلزائر يبثان العلم هبا ال ا، مث عاد هناك على أصحاب أيب عبد اهلل بن شعيب الدكايل
م( ملدينة 1421-1181ـ/ه721-181وحصار السليان أبو يعقوب املريين )  برشك عليهما

 م( 1418-1427/ـه718-21) وقد أثىن عليهما السليان الزياين أبو محو موسى األولتلمسان 
 وبقيا يتمتعان حبضوة ومكانة مميزة لدى ، 3واغتبط هبما وبىن هلما املدرسة املعروفة هبما يف تلمسان

، فلقيا هناك علماء وشيوخ   م قصدا بالد املشرق1412/ـه712ويف سنة   سالطني بين عبد الواد
م وقتئذ ، كما اجتمعا بشيخ اإلسال وجالل الدين القزويين وأجالء منهم عالء الدين القوين كبار

املغرب األوسط  ، مث رجعا إىل بالد وظهرا عليه فناظراه ابن تيمية أمحد ابن عبد احلليم تقي الدين
، وعندما استوىل السليان أبو  بالبحث يف العلم حىت صارا يعرفان باإلمامة واالجتهاد اوقد اشتهر 

                                           
  92، ص  معجم أعالم اجلزائر،  182ص ،  4ج ، جذوة اإلقتباس: وأيضا ،  219-212، ص ص  3ج، املصدر السابق  ، املقري التلمساين -1

                                                                                               .                918ص ،  2ج ، موسوعة أعالم املغرب
- وهي على ضفة البحر، هبا فواكه ومجلة  : مدينة صغرية على تل وهي مدينة تبعد عن تنس ستة وثالثون ميال، تقع على تل وعليها سور تواب برشك ،

     . 99، ص : الروض املعيار  رون ميال، أنهرمزارع، ومنها إىل شرشال ، عش
 . 421ابن مرمي ، البستان ، ص  -2
 . 429، ص  نفسه -3
- ( علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي امللقب بعالء الدين، الفقيه الشافعي األصويل، املفسر 4129-4298هـ/228-999عالء الدين القوين )م

الروم، نشأ وتعلم هبا مث قدم إىل دمشق. فتزود من العلم ومسع احلديث، مث توىل التدريس باملدرسة الإلقبالية، توىل قضاء األديب، املتصوف، ولد بثونية من بالد 
م،أنهر ترمجته يف : عبد اهلل مصيفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، اجلزء الثاين، قام بنشره حممد علي عثمان، ميبعة 4122/ـه222دمشق سنة 

 . 413 صار السنة احملمدية ص أن
- ( حممد بن عبد الرمحن بن عمر القزويين جالل الدين ، سكن الروم مع والده وأخيه واشتغل 4119-4299هـ/218-999جالل الدين القزويين )م
،  ، أنهر ترمجته يف : ابن حجر العسقالين والعربية ، برز يف الفنون واألصول رية، مث ويل قضاء الديار املص ، مث قدم إىل دمشق مث ويل قضاء ناصية بالروم وتفقه

 .9-1، ص ص  4881، دار اجليل بريوت  ، السفر الرابع الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة
- حملدث اخلييب اإلمام احملقق احلافظ اجملتهد ا ، م( أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية من دمشق4122-4292/ـه229-994تيمية ) ابن

 . 413ص ،  2ج ، : الفتح املبني ، أنهر ترمجته يف ، برز يف أصول الفقه والفرائض وأتقن فنون احلساب وعلم الكالم والفلسفة شيخ اإلسالم
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م استدعامها وقرهبما من جملسه وحضرا معه واقعة 1441/ـه747احلسن املريين على تلمسان سنة 
كان يستحسن   ، إذ م وكان السليان أبو احلسن املريين حمبا فيهما1432/ـه732طريف سنة 

طريقتهما ويستحلي حمادثتهما وقد انتفع هبما عدد كبري من العلماء واليلبة يف بالد املغرب األقصى 
                                                               .1طـملغرب األوسوا
 م(1431/ـه712) ت  زواويــاس الــو العبـأب -

من فقهاء ، ، حمدث  ، شيخ القراء باملغرب يف وقته باس الزواويأمحد بن حممد بن علي ، أبو الع
، رحل يف طلب العلم إىل املغرب األقصى حيث قرأ على مقرئ فاس  املذهب املالكي يف بالد املغرب

وي عن أيب جعفر ، ور  إمام وقته بالقراءات ، ومالك ابن املرحل يمان القرطيبعلي بن سل
ى القراءة عنه أمحد بن مسعود بن احلاجة التونسي لقيه بقسنيينة سنة ورو   بن الزبري وغريه

، وله صوت من مزامرب  ريقال فيه ابن خلدون بأنه كان إماما يف القراءات الجيا 1431ـ/ه737
 . 2داوود
 م(1411/ـه711)ت  يـه التميمــو عبد اللـأب -

، من أهل تلمسان  عبد اهلل التميمي ، أبو حممد بن حممد بن أمحد بن علي بن إبراهيم بن أيب عمرو
 ، درس العلوم بتلمسان لم، وكان والده حممد من أهل الع ، من بي  أصالة وأصل سلفه من األندلس

فأظهر من التصميم يف احلق وإقامة منار الشريعة ما  ، وويل قضاء تلمسان لسنوات عدة ، وأفىت هبا
، حيث كان مالزما ألمري  3بعض بالد إفريقية ، كما ويل قضاء اجلماعة يف يكل اللسان عن وصفه

لصحبة بتلمسان م ( يف ا1418-1438/ـه711-731املؤمنني املتوكل على اهلل أيب عنان املريين ) 
فاس اصيحب معه أبو عبد  لما بويع بعد وفاة أبيه وعاد إىل، ف مري عر  بين مرينقبل اعتالء هذا األ

                                           
شجرة    342-349، ص ص  2ج، ، العرب  299 -293، ص ص  املسند: ، وأيضا 22-24ص ص ،  4ج، حيي ابن خلدون، املصدر السابق  -1
 ، ، معجم أعالم اجلزائر 113ص  ، 1ج ، ، األعالم 242-249ص ص  ، ، الروابط الثقافية بني اجلزائر واخلارج 223-248، ص ص 4ج ، نور الزكيةال

 .33-18ص ، ص  ، معجم مشاهري املغاربة   21-22ص ص 
-  صهر أيب احلسن الصغري ، كان فقيها أستاذا حنويا ، تويف بفاس علي بن سليمان بن امحد بن سليمان األنصاري القرطيب ، من أهل مدينة فاس ، و هو
 . 121، ص  2، أنهر : جذوة اإلقتباس ، ج 4113هـ/  213سنة 

- ( مالك بن عبد الرمحان السبيت، أبو احلكم ابن املرحل، أديب من الشعراء، من أهل مالقة، 4133-4232هـ/988-931مالك ابن املرحل )م
صري تنقل بني مدينيت سبتة وفاس، إشتغل بالشعر حىت لقب بشاعر الغرب، له ديوان شعر رائع يف األمداح النبوية، من مؤلفاته " التبيني والتبسكن سبتة، وكان ي

 . 232، ص  4ج ، : شجرة النور الزكية يف نهم كتاب التسيري " وله أرجوزة يف النحو، أنهر ترمجته يف
 . 494، ص  ، معجم أعالم اجلزائر422ص ،  4ج ، جذوة اإلقتباس: ، وأيضا 83ص  ، قمحد بابا التنبكي، املصدر السابأ -2
    . 91ص عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر ،  -3
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 ة السيف، فقلده خي فنال حضوة لديه وثقة واسعة مته ،يمي وجعله حاجبا له وصاحب عالاهلل التم
، ونقل  م1411/ـه711، فاستمر واليا عليها إىل أن وافته املنية سنة  ، مث أسند إليه والية جباية

 .1إىل تلمسان حيث دفن هبا جثمانه
 م(1411-1181/ـه717-181) يـلــاآلب -

م وأصل 1181/ـه181، ولد بتلمسان سنة  ، عامل منيقي رياضي أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم
، نشأ وتعلم بتلمسان ، حيث أخذ العلم عن الشيخني أيب زيد وأيب موسى  باألندلس أسرته من آبلة
،  ، اهتم منذ حداثة سنه بالعلوم العقلية حيث برزت موهبته يف الرياضيات حىت برع فيها ابنا اإلمام

كرمة ألداء فريضة ، حيث قصد مكة امل صار املريينم على إثر احل1421/ـه721غادر تلمسان سنة 
  قاضي القضاة مائها مثل الشيخ ابن دقيق العيد، نزل بالقاهرة واتصل بعل ويف طريقه إىل مكة احلج

، كما زار اآلبلي بالد الشام والعراق واتصل  2وغريهم من العلماء الذين اشتهروا يف العلوم العقلية
، ونهرا ملكانته وشهرته العلمية خاصة يف ميدان  سقط رأسه مدينة تلمسان، مث رجع إىل م بعلمائها
م( يف تكليفه 1418-1421/ـه718-721فكر السليان أبو محو موسى األول )،  احلساب

، فما كان من اآلبلي إال أن  ، وحاول أن يكرهه على هذا العمل باإلشراف على ضبط أموال اخلزينة
، حيث نزل مدينة فاس عند شيخ التعاليم خلوف  ىل املغرب األقصىقرر مغادرة تلمسان والفرار إ

غيلي يف الزيادة والتحصيل ربه من خلوف املتغل اآلبلي ق، وقد اس غيلي اليهودي الذي أكرم وفادتهامل
وكان فيها العالمة  ، 3مدينة مراكش م ارحتل اآلبلي إىل1412/ـه712ويف سنة   يف العلوم العقلية
وشرع يف  مث عاد بعد ذلك إىل مدينة فاس ، ، فالزمه وأخذ عنه احلكمة واحلساب ديابن البناء العد

إعياء الدروس لليلبة فذاع صيته وبرزت موهبته العلمية وأصبح حيضى مبكانة مرموقة بني أقرانه من 
، ا" وأطلق عليه يف هذه الفرتة اسم " عامل الدني اليلبة وحىت داخل البالط املرييناملشايخ والعلماء و 

                                           
ص  4892ت ، مؤسسة الرسالة بريو  ، اليبعة الثانية قدم له حممد رضوان الدايةشعر من نهمي وإياه الزمان ، حققه و ، نثري اجلمان يف  إمساعيل ابن األمحر -1
 . 293ص،  2ج، ، درة احلجال  229ص ،  : البستانوأيضا ،  222-229ص 
-  ( آبالAvila مدينة إسبانية ، قاعدة مقاطعة آبال يف قشتالة القدمية ، شهرية بثثار القرون الوسيى و ال سيما أسوارها و كاتدرائيتها ، أنهر تر : ) : مجتها يف

 . 281، ص زء األول املرجع السابق ، اجلمسعود اخلوند ، 
- وجده بابن  ، املعروف كأبيه ، تقي الدين القشريي ، أبو الفتح م( حممد بن علي بن وهب بن مييع4132-4229/ـه232-923دقيق العيد ) ابن

رية مث القاهرة وويل قضاء الديار املص ، وتعلم بدمشق واإلسكندرية ، انتقل أبوه إىل قوص فنشأ فيها ، جمتهد ، من كبار العلماء يف األصول ، قاض دقيق العيد
   . 291، ص  9ج ، األعالم : ، أنهر ترمجته يف م4289هـ/983سنة 

  214، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ص 2331حممد بن حيي بن عمر القرايف ، توشيح الديباج و حلية اإلبتهاج ، حتقيق علي عمر ، اليبعة األوىل  -2
 . 131در السابق ، ص ابن القاضي ، املص -3
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م( حيب العلم والعلماء 1438-1441/ـه731-741وعندما كان السليان املريين أبو احلسن )
م والتقى 1441/ـه747، فإن هذا األخري عندما سيير على مدينة تلمسان سنة  ويزين هبم جمالسه

لعلم ، فإن هذا األخري أثىن على الشيخ اآلبلي وأشار إليه با بالعامل اجلليل أبو موسى ابن اإلمام
يلب منه أبو احلسن املريين موافاته يف تلمسان حيث نهمه العقل وإملامه الكبري بالعقليات فورجاحة 

وأصبح مالزما  بلي على التدريس والتعليم عكف اآل و يف هذه األثناء  ،1يف مجلة العلماء مبجلسه
-731أبو عنان )، وعندما توىل  وانري للسليان أبو احلسن املريين وحضر معه موقعة طريف والق

،  وكان من خواص جملسه يقرأ عليهم( عر  بين مرين أصبح مالزما له ، 1418-1438/ـه711
مل يرتك ، ورغم أن الشيخ العالمة اآلبلي  م1411/ـه717وقد استمر على ذلك إىل غاية وفاته سنة 

 غرب اإلسالمي، إال أنه ساهم بقسط كبري يف ظهور جيل من العلماء يف بالد امل لنا مصنفات علمية
، وابن مرزوق اجلد وابن  والشريف الرهوين ، كان من أبرزهم ابن الصباغ املكناسي والشريف التلمساين

 .2عقباين وابن خلدون وأخوه حيي، وأيب عثمان ال عرفة
 
 
 
 
 

 م(1418/ـه711) ت  انيـلمســمقري التـعبد اهلل ال ـوأب -
 ، أبو عبد اهلل ، املقري التلمساين ، القرشي لرمحانحممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد ا

 ، وشيخ لسان الدين بن اخلييب قته، من كبار فقهاء املذهب املالكي يف و  باحث وأديب وقاض

                                           
 . 142أمحد بابا التنبكيت ، املصدر السابق ، ص  -1
،  3نفح الييب ، ج ، 243-241، البستان ص ص  32ص  4بغية الرواد ج: ، وأيضا  341-341ص ص ،  2ج ، ابن خلدون، املصدر السابق -2
 ، ، شجرة النور الزكية 42ص  ، ، معجم أعالم اجلزائر 1ص ، املغاربة  ، معجم مشاهري 249-242الروابط الثقافية بني اجلزائر واخلارج ص ص  ، 211ص 
 .  411ص  املرجع السابق ، ، عبد احلميد حاجيات ، 224ص ،  4ج
- ( حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن عبد اهلل 4121-4141/ـه229-241لسان الدين بن اخلييب )ولد بلوشة  بن سعيد بن علي بن أمحد السلماينم

منها اإلحاطة يف من غرناطة، أصل أسرته من اليمن، كان كثري التنقل بني بالد املغرب واألندلس، وخدم امللوك من بين مرين، وبرع يف الكتابة، له مؤلفات  بالقرب
صححه ووضع فهارسه   ولة النصريةة البدرية يف الد، اللمح لسان الدين بن اخلييب : ، أنهر ترمجته يف ، مات قتيال ، ورقم احللل يف نهم الدول أخبار غرناطة

 .  3،2، ص ص  4112، القاهرة  امليبعة السلفية ، ناشره حمي الدين بن اخلييب
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ام وابن أيب ، حيث أخذ العلم عن إبنا اإلم 1، ولد ونشأ بتلمسان وتعلم هبا وعبد الرمحن ابن خلدون
ضة الد املشرق ألداء فري، مث ارحتل إىل ب ، وأخذ العلم هبا إىل تونسمث سافر  عمران موسى املشدايل ،

تغل ذلك يف لقاء العلماء واملشايخ وقتئذ يف كل من مصر ومكة واملدينة ودمشق مث اسحيث احلج 
شد الرحال حنو بالد املغرب األقصى ومنه إىل بالد األندلس ، و بعد مدة  عاد إىل مدينة تلمسان
، وانقيع لإلقراء  ، مث عاد من جديد إىل املغرب األقصى به يف مدينة غرناطةحيث انته  الرحلة 

بين م( إمارة 1418-1438/ـه711-749وملا ويل السليان أبو عنان املريين )  ، 2وخدمة العلم
، فأصبح  فكان مثاال للقاضي النزيه الذي ال خياف يف اهلل لومة الئم مرين واله قضاء اجلماعة بفاس

، وقد بىن له أبو عنان املريين املدرسة املتوكلية الشهرية  له بالورع والعدل وإقامة احلق داجلميع يشه
 .3حل إىل األندلس حيث تويف هناكور مث اعتزل القضاء  باليالعة الكربى

 م(1411/ـه717) ت  اميــمحمد بن محمد بن عبد اهلل الكت -
، ارحتل إىل مدينة سبتة  د ونشأ يف تلمسان، ول أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل الكتامي

، وتويف  ، أخذ عنهم لقي باألندلس واملغرب أعالماو  ، حيث مسع من الرئيس أيب القاسم املغريب
 .4م1411/ـه717ن يوم السب  سنة بسبتة بعد صالة الصبح م

 
 
 
 م(1417/ـه718) ت  مسانيـي التلـديونـحسن المـد بن الـأحم -

، من كبار فقهاء املالكية يف  ، حافظ ، حمدث ، قاض سعيد املديوين التلمساينأمحد بن احلسن بن 
، نشأ بتلمسان وأخذ العلم فيها عن  ، وهو جد اإلمام ابن مرزوق احلفيد ألمه بالد املغرب اإلسالمي

 ، م حيث التقى بأكابر العلماء وقتئذ1448/ـه741، مث رحل إىل بالد املشرق قبل سنة  ابين اإلمام
 ، وغري واحد من أعالم مصر والشام ، ل جالل الدين حممد بن عبد الرمحان القزويين الشافعيمث

                                           
 . 123أمحد بابا التنبكيت ، املصدر السابق ، ص  -1
 . 433 - 431ابن مرمي ، املصدر السابق ، ص ص  -2
، حتقيق جلنة إحياء الرتاث  ، املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا سن النباهيأبو احل:  وأيضا ، 39ص  ، 4ج ، حيي ابن خلدون، املصدر السابق -3

 ، اإلحاطة  288-289ص ص  ، 4ج ، ، جذوة اإلقتباس498ص  ، 4891بريوت  ، منشورات دار اآلفاق اجلديدة،  4891ليبعة اخلامسة العريب ا
 . 142،141، ص ص  ، معجم أعالم اجلزائر 484ص  ، 2ج
 . 14، ص  4ي ابن خلدون ، املصدر السابق ، جحي -4
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مث  ، م( يف الزكوات ومساع الشيكات1438-1441/ـه731-741استعمله أبو احلسن املريين )
  عندما متكن هذا األخري من السييرة علىويل قضاء تلمسان يف زمن السليان أبو عنان املريين

 .1الوظيفة إىل أن وافته املنيةواستمر يف هذه  ، تلمسان
 م(1411-1412/ـه772-712) زواويـــه الـو عبد اللــأب -

يقول عنه ابن اخلييب يف اإلحاطة بأنه كان  له مشاركة يف كثري من العلوم العقلية والنقلية وإصالح 
م حيث 1411/ـه714قدم إىل األندلس سنة  ر يف األصول واملنيق وعلم الكالم ،وتقييد ونه

، والزمه مدة وأخذ عنه وانتفع بعلمه  ، ولقي هناك ابن اخلييب 2انتصب للتدريس يف إحدى املدارس
أخذ العلم عن مجاعة من العلماء مثل اإلمام اجملتهد منصور املشدايل وأيب علي بن احلسني وعن أيب 

أخذ العلم  و ، د بن عمران، وعن أيب العباس أمح عبد اهلل حممد بن يوسف قاضي اجلماعة ببجاية
، وانتصب فيها للتدريس  ، استوطن هذا الشيخ مدينة تلمسان يمعن عبد املهيمن احلضر بتلمسان 
 .3ىل أن وافته املنيةحيث انتفع به عدد ال بأس به من العلماء و اليلبة إ واإلقراء
 (م 1472-1412/ـه771-712 )ت انيــف التلمســريـالش -

، ويعرف بالعلوي نسبة إىل  ، املكىن أبا عبد اهلل ي بن حيي اإلدريسي احلسينحممد بن أمحد بن عل
، انته  إليه إمامتهم  ، باحث من أعالم املذهب املالكي قرية من أعمال تلمسان تسمى العلويني

تفقه مدة من الزمن حيث  ، حيث الزم ابنا اإلمام4نشأ بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختها باملغرب 
وأخذ العلم كذلك عن القاضي أيب عبد اهلل بن فنال حها وافرا ،  الفقه واألصول والكالم عليهما يف

والزم شيخ التعاليم اآلبلي كثريا ،  وعمران املشدايل ويل الصاحل عبد اهلل اجملاصيالو  دية القرشيه

                                           
 . 93ص ، ، معجم أعالم اجلزائر 31-31ص ص،  2ج ، تعريف اخللف برجال السلف ، وأيضا :433بكي، املصدر السابق ص أمحد بابا التن -1
 . 123، ص  1ج ن اخلييب ، اإلحاطة ،اب -2
 .499ص  ، ، معجم أعالم اجلزائر 942-944ص ص ، باج الدي : ، وأيضا281-282ص ص  ، ، املصدر السابق ابن مرمي -3
 . 491، ص  نفسه -4
- ( م 4113هـ/219ابن هدية القرشي) من  ، وفقيه مالكي ، أديب وخييب حممد بن منصور بن علي بن هدية أبو عبد اهلل القرشي التلمساين قاض ،

، تويف يف زمن السليان أبو  ، فأحسن السرية وكان كاتبا مللوك بين زيان ان وويل قضائها، نشأ وتعلم بتلمس من ولد عقبة بن نافع الفهري الكتاب البلغاء ،
   . 119، ص  معجم أعالم اجلزائر: أنهر ترمجته يف  ، (م4112-4149هـ/212-249 )تاشفني 

- ني، من كبار املقرئ ، حمدث ي، أبو حممداهيم بن الناصر اجملاصواحد بن ابر عبد اهلل بن عبد ال، الرابع عشر امليالدي  عبد اهلل اجملاصي ، القرن الثامن اهلجري 
 .299معجم أعالم اجلزائر ص  : ، أنهر ترمجته يف ، وهو من شيوخ املقري ، كان خييب جامع القصر اجلديد بتلمسان ، فقيه أصويل
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غريهم من  مبدينة فاس و  والعامل السيي التونسي ضا عن ابن عبد السالموأخذ أي،  وانتفع به
،  م حيث حهي مبكانة رفيعة ومرموقة1441/ـه732كبار الشيوخ والعلماء ارحتل إىل تونس سنة 

، ونهرا لشهرته العلمية وقتئذ قربه منه سليان  وتصدى للتدريس هناك فبث العلم ومأل به املغرب
، وبقي مالزما هلذا السليان مدة يف مدينة  املغرب أبو عنان املريين حيث أصبح من خواص جملسه

 .1من مجلة العلماء يف جملس السليانوكان  حيث انتفع به العلماء و طلبة العلم ، فاس
، وعندما  تربم الشريف التلمساين من الغربة يف املغرب األقصى وبدأ حين يف العودة إىل مدينة تلمسان

لذلك فأصدر أوامره باعتقال الشريف وصل خرب ذلك إىل مسامع السليان أبو عنان غضب 
، فوجه إليه سليان املغرب األوسط أبو  م أطلق السليان سراحه1411/ـه711ويف سنة   التلمساين

 القدوم إىل تلمسان دعوة يدعوه فيها إىل (م 1481-1411/ـه711-712)محو موسى الثاين 
كان ألنه   و ، مدينة تلمسان فلىب الشريف التلمساين دعوة السليان أبو محو موسى الثاين ونزل

فقد حضي باستقبال مشهور من لدن السليان الذي زوجه إحدى بناته وبىن  شخصية علمية بارزة ،
 .2له مدرسة أقام يدرس فيها إىل أن تويف

منهم إبناه عبد اهلل وعبد الرمحن ،  أخذ عن الشريف التلمساين عدد كبري من العلماء واملشايخ واليلبة
         ومن مؤلفاته املشهورة ، الثغري وأبو عبد اهلل القيسي ن زمرك وابن خلدون وإبراهيموالشاطيب واب

 ملكانته العلمية وشهرته الواسعة ، ونهرا يف أصول الفقه (مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول)
 .3ابا بعثه إليه لريى رأيه فيهفقد كان لسان الدين بن اخلييب كلما صنف كت

 (م 1187-1111/ـه081-017 ) رزوقــن مــــاب -
، يكىن أبو عبد اهلل الشهري  ، مشس الدين حممد بن أمحد بن حممد بن مرزوق ، العجيسي التلمساين

جتاوزت ،  ، فقيه من كبار فقهاء املذهب املالكي يف بالد املغرب اإلسالمي باخلييب واجلد الرئيس
                                           

- علمي األصول العربية وعلم الكالم وعلم البيان، خترج على يديه مجاعة ، قاضي اجلماعة بتونس، كان إماما عاملا حافها متفننا يف  السالم التونسي عبد ابن
 .149، ص  الديباج : ، أنهر ترمجته يف م4119/ـه218، تويف سنة  من العلماء واألعالم

- احلسن الينجي اليفرين    حممد بن علي بن سليمان السيي ، من قبيلة سية ، نشأمبدينة فاس و أخذ الفقه عن أيب احلسن الصغري و الفرائض عن أيب
، أنهر ترمجته  1431هـ/ 731كان  له مشاركة تامة يف احلديث و األصلني و اللسان العريب ، و كان  له حهوة عند السليان أيب احلسن املريين  ، تويف سنة 

 . 111 - 118ص ص  القسم األول ، يف : جذوة اإلقتباس ،
 . 114 - 113ص  أمحد بابا التنبكيت ، املصدر السابق ، ص -1
 . 499ابن مرمي ، املصدر السابق ، ص  -2
معجم  439 -432ص ص  ،4ج ، ، تعريف اخللف برجال السلف 222ص ،  3ج ، ، وأيضا نفح الييب493-491ص ص  البستان ، ، ابن مرمي -3

 .492، ص  2ج ، ، الفتح املبني492ص  ، أعالم اجلزائر
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، ولد ونشأ مبدينة تلمسان  ، الرابع عشر امليالدي اهلجري شهرته أرجاء بالد املغرب يف القرن الثامن
، مث ارحتل  ، وإبراهيم بن عبد الرفيع م وأخذ العلم فيها عن منصور املشدايل1111/ـه017سنة 

م ومسع هناك من الشيخ عيسى 1118/ـه018مع والده إىل بالد املشرق ونزل باحلجاز سنة 
مث قفل راجعا إىل  ،1، فأخذ عن عدد ال بأس به من العلماءاحلجي مث زار فيما بعد بالد الشام ومصر

عة من العلماء ، فأخذ ومسع من جممو  بالد املغرب حيث نزل يف مدنه مثل حاضرة جباية وتونس وفاس
وقد قيد ابن مرزوق رحلته هذه يف كتاب مساه " عجالة املستوفز يف ذكر من مسع  املشهورين وقتئذ ،

م نزل 1111/ـه010ويف سنة  ، "غرب والشام واحلجاز ن أئمة املمن املشائخ دون من أجاز م
ذلك حصار السليان املريين ملدينة تلمسان ، ونهرا ملكانته  ، وصاحب بالعباد بدعوة من والده

ي ابتناه السليان ، فقد أقره السليان املريين بأن يكون إمام املسجد الذ العلمية البارزة وشهرته الواسعة
وحضر مع  ين وخالل هذه األثناء كان ابن مرزوق مالزما البين اإلمام وعلماء آخر  ، 2ية العبادبناح

 047واقعة طريف سنة  (م 1148-1111/ـه047-017 )  السليان أبو احلسن املريين
إىل صاحب قشتالة النصراين سنة  استعمله السليان يف السفارة، كما  باألندلسم  1117هـ/

 .3لح وافتك منه األسرىم حيث عقد معه الص1140/ـه048
وقتئذ خاصة   ظل ابن مرزوق يتنقل يف بالد املغرب األوسط واألقصى نتيجة اضيراب احلياة السياسية

 ملضايقات من هذا السليان أو ذاك ، مما جعله يف كثري من األحيان يتعرض بني املرينيني والزيانيني
، وعندما متكن  4امع احلمراء مبدينة غرناطةحيث ويل اخليابة جب فقرر شد الرحال إىل بالد األندلس ،

، أرسل إليه من  من السييرة على عر  بين مرين (م1158-1140/ـه057-048)أبو عنان 
يدعوه ليحضر بني يديه ويكون من خواص جملسه واملقربني من حضرته وكان ذلك حوايل سنة 

حيث بدأت الدسائس  ، ، إال أن األمور بدأت تسري يف غري صاحل ابن مرزوق م1151/ـه054
السليان أبو عنان ، تدهورت العالقة بينه وبني  ، وبسبب وشاية كاذبة حتاك ضده يف البالط املريين

، ومل ييلق سراحه إال يف عهد السليان أيب سامل املريين  فقرر هذا األخري اعتقاله وسجنهاملريين 
، فقرر السفر إىل  ائسغري انه مل يسلم ثانية من هذه الدس (م1161-1157/ـه067-067)

                                           
 . 942لسابق ، ص عبد اهلل املرابط الرتغي ، املرجع ا -1
 . 132أمحد بابا التنبكيت ، املصدر السابق ، ص  -2
 . 21ابن مرزوق ، املصدر السابق ، ص  -3
 . 298عادل نويهض ، املرجع السابق ، ص  -4
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، وواله اخليابة جبامع  حيث نزل يف كنف السليان أيب إسحاق احلفصي فأكرم وفادته تونس
، وملا  م ارحتل إىل مصر حيث نزل مدينة اإلسكندرية مث القاهرة1167/ـه007ويف سنة   املوحدين

فيها إىل أن وافته  ، واليت استمر وصل خربه إىل مسامع السليان األشرف واله الوظائف العلمية
 .1املنية

شرح األحكام "و "شرح الشفاء "و  "شرح عمدة األحكام "كثرية منها  البن مرزوق مصنفات  
  "املفاتيح املرزوقية  "و"إيضاح املراشد فيما اشتمل عليه اخلالفة من احلكم والنوائد  "و "الصغرى 
 . 2"حلسنيف مثثر وحماسن موالنا أيب ااملسند الصحيح احلسن "وكتاب 
 (م1481-1413/ـه788-713 ) يـونشريســلي الـع وــأب -

، أديب وشاعر، من  ، قاض ، الشهري بأيب علي الونشريسي احلسن بن عثمان بن عيية التجاين
رحل جده عيية إىل ،  ، أصله من قبيلة بين توجني باملغرب األوسط فقهاء املالكية يف بالد املغرب

وأخذ العلم عن خامتة حمدثي  كناسة ، وولد صاحب الرتمجة بتاوريرت ،وسكن حبوز م املغرب األقصى
،  ، ويل قضاء فاس وقضاء مكناسة وغريه من العلماء ، ب أيب الربكات بن احلاج البلفيقياملغر 

وبعد  جبامع القرويني مث ذهب إىل احلج ، وقضاء سال مث ترك مهنة القضاء وتفرغ للتدريس واإلقراء
 عاد من جديد إىل مدينة فاس اليت تويف فيها.    إمتامه للفريضة

حيث قال  ، شعر فيه حالوة وكالمه فيه عذوبة، وله  كان له باع يف الفرائض ومساوة مهة وذكاء وسيم
، والعناية بفروع الفقه  ، والقيام على الفرائض كان فقيها عدال من أهل احلساب"عنه ابن اخلييب 

 .3"أرجوزة يف الفرائض "ر من آثاره من ذوي السجاذة والفضل يقرض الشع
 م(1487/ـه781)ت  انيـالتلمسزاعي ـو الحسن علي الخـأب -

                                           
 . 223،  2ج لقاضي ، درة احلجال ،ابن ا -1
ص ص            ، الوايف بالوفيات229-223ص ص  4، جذوة االقتباس ج182-189، الديباج ص ص 493-491ص ص  ، البستان ابن مرمي ، -2

  129، ص  3ج ، ، األعالم 12-19ص ص  4، بغية الوعاة ج412-419ص ص  ،4ج ، تعريف اخللف برجال السلف ، 121-121
- ي ، و يف غريه بالبلفيقي ، بيته بي  حممد بن حممد بن إبراهيم بن حممد ابن خلف السلمي ، من ذرية العباس بن مرداس املعروف يف بلده بابن احلاج البلفيق

ايل         و دين و فضل ، اجتهد يف طلب العلم صغريا و كبريا ، و عرب البحر إىل جباية حيث تتلمذ على يد أبا علي منصور بن أمحد بن عبد احلق املشد
م ، أنهر ترمجته يف : املرقبة العليا   ص ص 4124هـ/ 221سنة  حضر جمالسه العلمية و أخذ عنه و عن غريه من أهلها ، توىل القضاء يف بالد عديدة ، تويف

491 - 493  . 
، تعريف اخللف برجال 439، ص ، نيل اإلبتهاج  192-199، ص ص  نثري اجلمان: وأيضا  ، 132ص ،  3ج ، ، املصدر السابق املقري التلمساين -3

                .213 -211، ص ص  ، معجم أعالم اجلزائر422 -424ص ص ،  2ج، السلف 
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، مؤرخ وأديب  ، اخلزاعي ، أبو احلسن ابن ذي الوزارتني علي بن حممد بن أمحد بن موسى بن مسعود
ان  ، حيث ك ، انتقل  إىل بالد املغرب األوسط ، ينحدر أصله من أسرة أندلسية وشاعر وكاتب

، ولد ونشأ يف مدينة تلمسان يف كنف أبيه حممد  1هذه األسرة مشهورة يف العلم والسياسة والقضاء
، أخذ العلم عن أيب الربكات  اخلزاعي الذي كان كاتبا لألشغال السليانية لدولة بين عبد الواد

مث اشتغل بالكتابة  ، ، وغريه من أعالم تلمسان يقي واخلييب أيب عبد اهلل ابن مرزوق التلمساينالبلف
م( مث 1411-1438/ـه714-731السليانية يف تلمسان بأمر من السليان أبو سعيد عثمان )

م( خية القلم 1418-1437/ـه711-738انتقل إىل فاس حيث واله السليان أبو عنان املريين )
ب األقصى مثل ، أخذ عنه عدد من العلماء خاصة يف بالد املغر  األعلى واليت استمر فيها إىل أن تويف

، وله مؤلفات منها " ختريج الدالالت السمعية على  وأبو الوليد بن األمحر وغريمها   أبو زكريا السراج
ما كان يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية" ألفه 

م قبل وفاته 1483/ـه781 للسليان املتوكل على اهلل أيب فارس موسى بن أيب عنان املريين سنة
 .2بثالث سنوات

 م( 1481/ـه711) ت اني ــو الحسن التلمســعلي أب -
، من  ، املعروف باألشهب الصنهاجي التلمساين  الغماري  ، أبو احلسن علي بن حممد بن منصور
 إىل توجه رسوال، مث عاد و  ، مث ارحتل إىل األندلس ، ولد ونشأ وتعلم بتلمسان شيوخ العلم بتلمسان

 .3اـات هبـفاس فم
 
 
 
 م(1413/ـه717) ت  ام التلمسانيــإبراهيم بن عبد الرحمن بن اإلم -

                                           
 . 198ابن القاضي ، املصدر السابق ، ص  -1
 . 411 -412ص ص  ، ، معجم أعالم اجلزائر 948ص  ، فهارس علماء املغرب: ، وأيضا  233-218، ص ص  ، املصدر السابق ابن األمحر -2
 . 223، ص  2، ج تعريف اخللف برجال السلف ، 21ص ، ، املرجع السابق  عادل نويهض ، و أيضا : 411ابن مرمي ، املصدر السابق ، ص  -3
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من ، مشارك يف عدة علوم  ، حافظ ، حمدث ، التلمساين إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد ابن اإلمام
، وسكن مدينة  ، مث انتقل إىل بالد املغرب األقصى ، أخذ العلم عن مشيخة تلمسان فقهاء املالكية

 .1، ودفن بباب اجليزين املازوين، له فتاوي نقلها عنه الونشريسي و  وبقي فيها إىل أن تويف هناك فاس
 م(1323/ـه821)ت  انيــودي التلمســراهيم بن محمد المصمــإب -

"   ، يقول عنه ابن صعد يف كتابه ، وهو أحد شيوخ اإلمام ابن مرزوق احلفيد يعرف بأبو إسحاق
 ن رئاسة العلم والزهد مكانا عليام الثاقب" كان هذا الويل أحد من أوي الوالية صبيا وحل مالنج

، فلما كرب طلب  ، هبا ولد ونشأ ، أصله من صنهاجة املغرب قرب مكناسة صاحب الكرامات املأثورة
،  يوشيخ التعاليم اآلبل ، كالشيخ موسى العبدوسي العلماء العلم فأخذه من فاس عن مجاعة من

مث انتقل إىل املدرسة التاشفينية الستكمال ، أيب عبد اهلل الشريف التلمساين  وقرأ كثريا على العالمة
وكان   كان حيب جمالسة أهل العلم  ، فقرأ هبا على يد الشيخ العالمة سعيد العقباين العلمي  حتصيله

،  م1323/ـه821حوايل سنة  ، تويف على دراية بأخبار العلماء والصاحلني املتقدمني أو املتأخرين
 .2وضة آل زيان من ملوك تلمسان، ودفن بر  وحضر جنازته السليان الواثق ماشيا على قدميه

 م(1327-1432/ـه812-732)  يــقسنطينـن القنفد الــاب -
، باحث له علم  ، الشهري بابن القنفد ، أبو العباس القسنييين أمحد بن حسني بن علي بن اخلييب

، وأيب عبد  ، أخذ عن مجاعة من العلماء مثل أيب القاسم السبيت احلديث والفلك والفرائضبالرتاجم و 
، ارحتل إىل بالد  اهلل التلمساين وأيب عمران موسى العبدوسي وأيب العباس القباب وابن مرزوق اجلد

نية م وبقي فيها مثا1418/ـه711مث حل ببالد املغرب األقصى حيث نزل مدينة فاس سنة   إفريقية
، وتنقل كثريا يف مدن وحواضر  ، والتقى بعلماء أجالء وشيوخ كبار عشر سنة فحصل على علوم كثرية

، وأزمور وانتفع خالل ذلك بعدد كبري من  ، ومراكش ، ودكالة ، وسال املغرب األقصى مثل آسفي
: " تقريب ، وعبد احلق اهلسكوري له مؤلفات عديدة منها العلماء والشيوخ مثل أيب زيد اللجائي

الداللة يف شرح الرسالة " و " أنس الفقري وعز احلقري " يف التصوف و " أنوار السعادة يف أصول 

                                           
 .91ص  ، ، معجم أعالم اجلزائر 82ص ،  4ج، جذوة اإلقتباس : ، وأيضا  91-91، ص ص  ابن مرمي ، البستان -1
-  عهم اجملالس، كان جملسه باملدينة من أ ، مدرس وعامل من أهل فاس م( موسى بن حممد بن معيي العبدوسي4121/ـه229موسى العبدوسي ) ت  

 .933- 931ص ص  ، نيل اإلبتهاج : ، أنهر ترمجته يف ، تعرض للسجن ، واملدرسون والصلحاء حيضره الفقهاء
 .93 -91ص ص  ، ، املصدر نفسه ابن مرمي - 2
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العبادة " شرح فيه قوله صلى اهلل عليه وسلم  " بين اإلسالم على مخس " وكتاب " الفارسية يف مبادئ 
 .1يالب "اليالب يف أسىن املالدولة احلفصية " وكتاب يف الرتاجم بعنوان " شرف 

 م(1328-1412/ـه811-712)  يــانـعقبـد الـسعي -
ولد ونشأ ، اإلمام سعيد بن حممد بن حممد التجيين العقباين نسبة إىل عقبان إحدى قرى األندلس 

يعترب من أكابر العلماء والفقهاء يف تلمسان وبالد املغرب يف  م ،1412/ـه712بتلمسان سنة 
، ويل قضاء جباية يف  وعبد اهلل اآلبلي وغريهم من الشيوخ والعلماء اإلمام ابين تفقه على يد  عهده

م( كما ويل قضاء تلمسان ووهران 1418-1438/ـه711-731أيام السليان أبو عنان املريين )
، أخذ عنه ابنه قاسم العقباين وابن مرزوق احلفيد وإبراهيم املصمودي وأمحد بن زاغو،  2ومراكش وسال

" شرح احلوفية " يف الفرائض على مذهب اإلمام مالك و"تفسري سوري األنعام له عدة شروح ، منها 
ملقابلة وشرح " لتلخيص البن وزة ابن اليامسني " يف اجلرب واتح " و" شرح الربدة " و شرح " أرجوالف

 . 3البناء "
 م(1311/ـه818) ت  انيـوح التلمسـتفتمحمد ابن ال -

، هو أول من أدخل إىل مدينة فاس خمتصر خليل بن  ه الصاحلفتوح التلمساين ، الفقيحممد ابن ال
انتقل إىل مدينة فاس حيث كان ، مث  4، كان زاهدا يف الدنيا ، نشأ يف مدينة تلمسان إسحاق املالكي

، مث عرض  عليه رئاسة دروس الفقه مبدرسة العيارين فلم  ألفية ابن مالك مبدرسة أيب عنان يقرئ
 .5ثر إصابته مبرض الياعونمدينة مكناس حيث بقي فيها إىل أن تويف على إ ، شد الرحال إىل يقبلها
 
 

                                           
نيل : وأيضا 49-9، ص ص4891ت اآلفاق اجلديدة بريو  ، دار4891، اليبعة الرابعة  ، حققه وعلق عليه عادل نويهض ، الوفيات ابن قنفد الفلسييين -1
 .  442، ص4، األعالم، ج431،433، ص ص 4باس ، ج، جذوة اإلقت422 -424، ص ص 2ج ، درة احلجال ، 443-438إلبتهاج ص ص ا

 . 483 - 498 ص التنبكيت ، املصدر السابق ، ص -2
 .123 - 148، ص ص  معجم مشاهري املغاربةو أيضا : ،  219-212، ص ص  ، املرجع السابق عادل نويهض -3
 .  488السابق ، ص   القرايف ، املصدر -4
 .142، ص  4جذوة اإلقتباس ، ج: ، وأيضا  291ص  ، ، املصدر السابق ابن مرمي -5
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إن مسامهة ودور علماء املغرب األوسط يف ازدهار وتنشيط احلركة الثقافية والعلمية يف بالد املغرب األقصى 
، تعترب مسامهة فعالة وكبرية إىل حد ما ، ويرجع كثري من الفضل لعلماء ( م13و14/ـه8و7)خالل القرنني 

،  لعلماء خاصة يف مدينيت فاس وسبتةاملغرب األوسط يف تكوين عدد ال بأس به من اليلبة وحىت الشيوخ وا
 اللتني كانتا مقصد عدد كبري من علماء وشيوخ املغرب األوسط.

إن املستوى الثقايف والعلمي الذي بلغه علماء املغرب األوسط خاصة خالل القرن الثامن اهلجري الرابع 
ملكة أن صناعة التعليم و  دديف هذا الص بعض املصادر التارخيية اليت ذكرت، قد أشارت إليه  عشر امليالدي

تلميذ ابن عبد   يث استقرت هذه امللكة يف ابن عرفةمل تبلغ فاس كما هي يف مدينة تونس ، حالتلقي 
 م( وأبوعبد اهلل الشريف1438/ـه731ام )ت، وكذلك الشيخ أبو موسى عيسى بن اإلم التونسي السالم
يقة عند سعيد بن حممد العقباين واستقرت هذه امللكة والير ( م1472هـ/ 771)ت التلمساين
 هذه املصادر ، وقد أوردتم( 1321/هـ 828ت )، وهو ما أكده ابن خلدون  1(م1328/ـه811)ت
تكن بتلك األمهية اليت كان  توجد عليها مدينة تلمسان اليت  ملالثقافيةأن مدينة فاس ومراكزها إىل  ذاهتا

 .2تصدر فيها ملكة التعليم ابنا اإلمام
برية املشيخة العلمية واألدبية يف بالد املغرب األوسط خاصة يف مدينيت تلمسان وجباية درجة كلقد بلغ  

جعلها تفرض نفسها يف األوساط  من النضج خاصة خالل القرن الثامن اهلجري ، الرابع عشر امليالدي
 واالستكثارشره ن بالتحصيل العلمي و واالعتناءلدرس قاعة اوا يتجهون حنو كان، حيث   العلمية شرقا وغربا
ويف هذه ، 3، وقد أصبح هذا اإلعتناء تقليدا علميا متعارفا عليه وقتئذ والرواية عن أبرزهم من جمالسة الشيوخ

لتوسيع معارفهم وإمتام  قصدها املتعلمون ، إذ تلمسان مركزا للتعليم العايل مدينة احلقبة من التاريخ كان 
كان من بينهم أبو    غرب األقصىبأس به من شيوخ وطلبة املفقد نزل مدينة جباية عدد ال  ،تكوينهم 

م 1141هـ/  144املتوىف سنة ، والذي يعرف بابن دحية ياب عمر بن حسن بن علي الكليب السبيتاخل

                                           
 -  م( : هو حممد بن حممد بن عرفة الورغمي التونسي يكىن أبا عبد اهلل العالمة املقري  شيخ الشيوخ ، له 4133/ـه931ابن عرفة  )ت

       الديباج : مجته يفأنهر تر  التصانيف العزيزة، انتشر علمه شرقا وغربا ، كان إماما يف علوم القرآن وله تأليف منها تقييده الكبري يف املذهب يف حنو عشرة أسفار ،
 . 123، 148ص ص

  1. 23- 21، ص ص   1املقري ، أزهار الرياض  ، ج -
 .29ص  ، املصدر نفسه -2

 1293، ص  2عبد العزيز فياليل ، املرجع السابق ، ج -
 -  املتفنن، من كبار  ياب عمر بن احلسن بن علي الشيخ الفقيه ، احملدث، احلافظ،( : هو أبو اخلم 4213/ـه911ت  )ابن دحية

: عنوان الدراية ص ص  احملدثني ، استوطن جباية وروى هبا وأمسع ، وكان من أحفظ أهل زمانه باللغة ، ارحتل إىل املشرق يف عهد بين أيوب، أنهر ترمجته يف
298- 222 . 
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لفاسي  اوكذلك حممد بن سعيد الرعيينم( 1411هـ/ 711)تن رشيد السبيت وحممد بن عمر اب ،
(م1477هـ/771ت) ، واألعالم من بالد املغرب كثري من كبار الشيوخ   عدد ك ارحتلويف مقابل ذل

خاصة من مدينة تلمسان حنو بالد املغرب األقصى ، وسامهوا بقسط وافر يف ازدهار احلركة الثقافية األوسط 
قد انتشرت يف أرجاء بالد املغرب اإلسالمي خاصة مدينيت فاس وبالتايل فإن معارفهم ومصنفاهتم ،  والعلمية

  احلاجب خمتصر ابن  هذه املؤلفات على سبيل املثال نيومن ب وتلقوها طلبة املدارس املغربية ، ةسبت و
م(  1331هـ/731)ت                      ، أتى به أبو علي ناصر الدين املشدايل  يف األصول والفروع

م( إىل 1433هـ/731ت)، مث نقله تلميذه أبو موسى املشذايل   إىل جباية وقرره على طالب مدارسها
م( خمتصر خليل بن إسحاق 1311هـ/ 818)تن الفتوح التلمساين وأدخل الفقيه حممد ب،  تلمسان

 .1املالكي إىل بالد املغرب األقصى
بالد املغرب أن جهود ودور علماء املغرب األوسط يف ازدهار احلركة الثقافية والعلمية يف  يف ، شك إذنال 

وذلك بالنهر إىل   م ستكون على جانب كبري من األمهية والفعالية13و14هـ/ 8و 7األقصى خلل القرنني
املدن املغربية األخرى ، وتتمثل فاس وباقي  مدينة توافد عدد كبري من شيوخ وعلماء املغرب األوسط إىل

 جوانب هذه املسامهة فيما يلي:
 

 دريس :ــراء والتــاإلق
بالد املغرب تفاءهم هبم أن ارحتل إىل لم والعلماء واحعكان من أثر تشجيع سالطني بين مرين لللقد   

م عدد هام من كبار الشيوخ والعلماء من املغرب األوسط إىل 13و14هـ/ 8و7األقصى خالل القرنني
مرين حيث اشتغلوا فيها   املغرب األقصى ، والتحق هؤالء الشيوخ والعلماء باملدارس اليت أقامها سالطني بنو

وبالتايل  ساجد وجوامع بالد املغرب األقصى ،هؤالء العلماء من تقلد اخليبة يف موهناك من  كمدرسني ،
فإن عددا كبريا من طلبة العلم حتلقوا حول هؤالء الشيوخ والعلماء لالستفادة من علمهم واحلصول على 

                                           
 -  أهل سبتة يعرف بابن رشيد، رحل هو حممد بن عمر بن حممد بن إدريس بن سعيد من   م ( :4124ـ/ه224)تابن الرشيد السبيت

حيث زار أماكن عديدة و صنف رحلة مساها ملء العيبة فيما مجع بيول الغيبة يف الرحلة إىل مكة وطيبة   م 4291ـ/ ه991إىل املشرق ألداء فريضة احلج سنة 
 .  283 -298، ص ص 4أنهر ترمجته يف : جذوة االقتباس ، ج

 -  هو أحد فقهاء مدينة فاس اليت ولد فيها أخذ العلم على يد عدد كبري من  ( :م 4122/ـه228ت  )حممد بن سعيد الرعيين الفاسي
 .  219-213، ص ص  4جذوة االقتباس ، جأنهر :  ،  ، دون تأليفه ، نسخ حبهه كتبا تزيد على املئة ومخسني شيوخ العلم يف سبتة وسال ومكناسة وجباية

 - وحتقيق علم العربية ملذهب مالك ، كان بارعا يف العلوم األصولية اإلمام العالمة الفقيه املالكي: يكىن أبا عمرو  ابن احلاجب ،  ،
 . 283 -298: ص ص  الديباج أنهر ترمجته يف : ، يف الفقه ام ، مصنف التصانبف املفيدة منها ،  اجلامع بني األمهاتاستوطن مصر والش

 .129، ص  2ج ، عبد العزيزفياليل ، املرجع السابق - 1
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عليها   كان يشرفاإلجازة العلمية ، وهناك من علماء املغرب األوسط من انهم إىل اجملالس العلمية اليت
كان   (م1418-1438هـ/711-731)علمي للسليان أيب عنان املريين ، فاجمللس السالطني بين مرين 

من أعهم اجملالس العلمية واألدبية يف وقته إن مل يكن من  أعهمها على اإلطالق ، حلرصه الشديد على أن 
وأنبغ األدباء وسائر املثقفني وأبرز العلماء  فية من فحول الشعراءيهم هذا اجمللس أشهر الشخصيات الثقا
عبد اهلل بن عبد  كان من بينهم القاضي أبو عبد حممد بن و الذين 1املرموقني يف املغرب األقصى أو خارجه

وشيخ قراء املغرب أبو العباس أمحد الزواوي )ت م( 1438هـ/731)ت  النور الندرومي
أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم األبلي )ت لية وإمام وقته م(  وشيخ املغرب يف العلوم العق1431هـ/712
 .2و غريهم من العلماء املشهورين م(1411هـ/717

حيث استقروا يف مدن ،  لقد ساهم هؤالء العلماء يف تنشيط احلياة الثقافية والعلمية يف املغرب األقصى
د من طلبة العلم ، إال وحتلق حوله عد وكان كلما نزل شيخ أو عامل من هؤالء مدينة ما ، مغربية عديدة

ومن أبرز هؤالء العلماء الذين  ، يأخذون عنه ويتدارسون معه يف مسائل خمتلفة يف العلوم النقلية والعقلية
،  وكونوا جيال ال بأس به من العلماء والشيوخ،  تركوا بصماهتم الواضحة يف تاريخ املغرب األقصى الثقايف

 : نذكر منهم
وكان     حد العلماء الصاحلني و األولياء العاملنيهو أ : م(1181/هـ182)تالتنسيإسحاق أبو الفقيه -أ

وكان   ز يف علم احلديث وتربع على عرشه ر ب،  3ميتا ، و ألف يف العلم كتبا كثريةكبري القدر حيا  و 
ووصف    ، وكان  له فيه طرق عالية بفاس ، فجلس على كرسيه يف مدينة تلمسان بضاعته فيه وافرة
ووصل هذا الشيخ العامل إىل مدينة  فصار يضرب به املثل ة ،هذا العلم بأهنا أحسن طريق طريقته يف تدريس

، وكان  فاس يف زيارة خاصة أو يف إطار املهمات الدبلوماسية اليت كان يقوم هبا بني العاهلني الزياين واملريين
وكان حيضر جملسه عامل فاس   عندما ينزل مدينة فاس جيتمع به فقهاء املدينة وييلبون منه دروسا يف احلديث

كما انتفع به   م( وصار يعد من أساتذته هبذه الديار1411هـ/711)تيف ذلك الوق  أبو احلسن الصغري 
 .4طلبة املدينة

                                           
  . 414-413، ص  ابن احلاج النمريي ، املصدر السابق - 1
،  مؤسسة  4889، اليبعة االوىل  ، دراسة وحتقيق حممد علي فركوس ، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول الشريف التلمساين - 2

 . 11بريوت، لبنان، ص  الريان
 

 . 19، ص  4، ج حيي ابن خلدون ، املصدر السابق - 3
 . 113، ص  2عبد العزيز فياليل ، املرجع السابق ، ج - 4
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، وكان  له هيبة عند الفقهاء  األقيار اليت زارهاطيبة يف  و لقد ترك أبو إسحاق التنسي مسعة علمية
م( ما صافحين 1181-1118هـ/181-111)ب املريين و يوسف يعقو فقد قال عنه السليان أب واألمراء

، فعندما يصافحين تدركين  أحد قط إال أحسس  بارتعا  يده هليبة السليان إال الفقيه أبو إسحاق التنسي
 .1، فكان  يدي ترتعش من هيبته منه مهابة

م( وأبو 1431هـ/734)ت م بن حممد بن عبد اهلل بن اإلما : ومها أبو زيد عبد الرمحن اإلمام ابنا-ب
                      كبار الشيوخ يف وقتهما من   انم( حيث يعترب  1438هـ/731موسى عيسى بن اإلمام )ت

أليب زيد ابن اإلمام منزلة   وكان ،2واالجتهاديعرفان باإلمامة  ابالبحث يف العلم حىت صار  ااشتهر قد  و
 احتفى به وعندما ارحتل إىل املغرب األقصى ، تلمسان يف و سالطني بين زيان مراءعند أ رفيعة و سامية

برئاسة العلماء و حضي يف فرتة حكمه  (م1438 -1441/ـه731-741) السليان أيب احلسن املريين
،  خر مقربا من بالط أيب احلسن املريينو األأخاه أبو موسى عيسى ابن اإلمام فقد كان ه ، أما 3يف جملسه

وكما هو معروف فإن اجمللس العلمي  ، 4الصدارة بني العلماء يف جملس السليان وبعد وفاة أخيه كان  له
، ألن هذا اجمللس كان يهم   لسالطني بين مرين مل يكن خيلوا من املناظرات العلمية والفقهية بني أعضائه

ركة العلمية تنشيط احلوبالتايل فإن هاذين العاملني سامها يف  ، اطنهمكبار الشيوخ والعلماء على اختالف مو 
، ومما يدل على  أو باالشتغال يف التدريس يف مدن املغرب األقصى ، ، سواء يف اجمللس السلياين والثقافية

م( ملا 1438 -1441/هـ731-741)وة حجتها أن السليان أبا احلسنمكانة إبين اإلمام العلمية وق
، وقال  بو زيد عبد الرمحان بن اإلمام، تصدى له أ استنفر الناس إىل اجلهاد وطلب منهم اإلعانة على ذلك

، وتذكر  5ال يصلح لك هذا حىت تكنس بي  املال وتصلي فيه ركعتني كما فعل علي بن أيب طالب:  له
و العلماء يف بالد املغرب اإلسالمي  هما كثريا من الفضالءيالعاملني خترج على يد املصادر التارخيية أن هذين
  .6خاصة يف املغرب األقصى

، أخذ  شيخ القراء باملغرب اسمأطلق عليه  : م(1431هـ/712)ت  بو العباس أحمد الزواويأ -ج
بالتعليم يف فاس فأخذ عنه خلق كثري من أهل املدينة  أشتغل ،7العلم والعربية عن مشيخة فاس ونبغ فيهما

                                           
 . 113نفسه ، ص  - 1
 .249ص ، ، املرجع السابق  حممد اليمار - 2
 .13ص  ، ، املرجع السابق عبد احلميد حاجيات - 3
 19ص  املرجع السابق ، ،عبد احلميد حاجيات  - 4
 .  224، ص  3نفح الييب ، ج املقري ، - 5
 . 213، ص  ، املصدر السابق بكيتالتن - 6
 .422، ص 4ج ، ، املصدر السابق ابن القاضي املكناسي - 7
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 الشيخ أبو، وكان 1، وكان من حسن صوته يصلي بسليان وقته يف علم القراءات وكان ال جياري يف ذلك
، حيث كان جيالسه مع  املريينجمللس العلمي للسليان أبو احلسن العباس الزواوي من مجلة من انتهم يف ا

والىت انتفع هبا خلق كثري من علماء و  ، وقد ترك كثريا من املصنفات يف القراءات والعربية غريه من العلماء
  .2طلبة املغرب األقصى

 
 
نال  ، وإمام وقته املغرب يف العلوم العقلية بالد اآلبلي شيخ العالمة عتربم(: ي1411هـ/717)تاآلبلي -د

رحلة وكان  له  كبار مشيختها وعلمائها  العلم عن   ، حيث أخذ حها وافرا من العلم يف مدينة تلمسان
ف وقد أمجع  خمتل و تنوع  معارفة   التقى فيها بكثري من العلماء فازدادت استفادته 3إىل بالد املشرق

، حىت قيل يف حقه بأنه أعلم خلق اهلل  املصادر وكتب الرتاجم واليبقات على تفوقه ونبوغه يف العلوم العقلية
( أن م1418-1421هـ/718-721)مري الزياين أبو محو موسى األولحاول األوملا  ،4بفنون املعقول

تصل بأيب ث احي ، األقصىن تلمسان إىل بالد املغرب إىل الفرار م يراض،  يكرهه على جباية األموال
بعض فنون املعقول نهرا لشهرة ابن  وأخذ عنه م( يف مدينة مراكش1411هـ/711)تالعباس بن البناء 

 جيتمع حوله ويف هذه األثناء استهل الشيخ اآلبلي نشاطه التعليمي و بدأ  البناء العددي يف هذا الفن ،
،  اليلبة ضاها اآلبلي يف مراكش يدرس ويقرئزمنية قوبعد فرتة  . 5طلبة العلم و حصل  هلم استفادة كبرية

نبوغه يف التعاليم ونهرا لسمعته العلمية و  ، ، ويف هذه املدينة نيني مدينة فاسانتقل بعدها إىل حاضرة املري
، حيث كانوا يقصدونه من خمتلف مدن املغرب األقصى ، فانتشر  لق طالب العلم حولهواحلكمة فقد حت

-1441هـ/731-741) أبو احلسن املريين وملا فتح السليان ، 6وزادت إفادتهعلمه واشتهر ذكره 
أثىن هذا  م( فقد1438هـ/731ت) ى ابن اإلمام، ولقي من أعالمها أبا موس م( مدينة تلمسان1438

، فقرر السليان أبو احلسن 7بلي برجاحة العقل وإملامه الكبري بفنون التعاليم و احلكمةاألخري على الشيخ اآل

                                           
 .422، ص  نفسه - 1
  . 943، ص  ، املرجع السابق املرابط الرتغي - 2
 292-299ص ابن مرزوق ، املصدر السابق ، ص  - 3
 ، امليبعة امللكية 1 ، اجلزء ، راجعه عبد الوهاب بن منصور من األعالم ، اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات العباس بن إبراهيم السماليل - 4

 .199ص        ، الرباط
 .243-241ابن مرمي ، املصدر السابق ، ص ص   - 5
 .12-19ص ص  التعريف بابن خلدون ، ابن خلدون ، - 6
 . 249-242املرجع السابق ، ص ص  حممد اليمار ، - 7
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ستمر يف فإن اآلبلي ا ، ورغم ذلك ، ريين أن جيعله من خواص جملسه العلمي وأحد العلماء املقربني منهامل
ين اكتسب شهرة واسعة يف األوساط دن كثرية من بالد املغرب األقصى أالتصدي لإلقراء والتدريس يف م

 العلمية و الثقافية .
ان ، حيث كان من املقربني من السليان أبو عن رييناحتفظ الشيخ اآلبلي مبكانة متميزة يف البالط امللقد 
بني يديه إىل  كتب اليبقات و الرتاجم أنه كان يقرئتذكر   م( و1411-1438هـ/711-731املريين)

آلبلي كثريا من طلبة العلم و الشيوخ  ، وقد تتلمذ على يد الشيخ ا 1م1411هـ/717أن هلك بفاس سنة 
م( 1411هـ/771م( والشريف التلمساين)ت1431هـ/712)تسيابن الصباغ املكنا،  كان من أبرزهم
 وأبو عثمان (م1321هـ/828ت) م( وعبد الرمحن ابن خلدون1471هـ/781)ت وابن مرزوق اجلد

أنه نفع اهلل  -ابن مرزوق-، وقد قال يف حقه صاحب كتاب املسند م(1328هـ/811)ت العقباين سعيد
 .2وحصل  له مشيخة على اجلميع به خالئق يف املغرب األقصى وتونس وإفريقية

نشأ  ار علماء املذهب املالكي يف وقته: يعد الشيخ املقري من كب م(1411هـ/711)ت قريـالم -هـ
، فساهم ذلك يف حصوله على معارف متنوعة  ، ورحل يف طلب العلم إىل مناطق متعددة وتعلم بتلمسان

وبا وحفها وعناية وإطالعا وة املغربية إجتهادا ودؤ ، وعليه فقد كان الشيخ املقري مشار إليه بالعد3وكبرية
، يقوم أمت القيام على العربية والفقه والتفسري وحيفظ احلديث  مكبا على النهر والدرس والقراءة ونزاهة ،

تلك هي إذن شخصية  . ، ويشارك مشاركة فاضلة يف األصلني واجلدل واملنيق 4والتاريخ واألخبار واآلداب
الرابع عشر   من اهلجرييف القرن الثا تلمسان مدينة ليها منقادمة إ سب  إىل مدينة فاساملقري اليت انت

 . 5كان هلا طنني ورنني يف بالد املغرب واألندلس واملشرق، و  امليالدي
، دفع بالسليان أيب عنان املريين  إن السمعة العلمية احلسنة والعلم الغزير الذي انفرد به الشيخ املقري 
،  ة فاسم( إىل إكرام وفادته بأن أسند له منصب قاضي اجلماعة مبدين1411–1438/هـ711 – 731)

قاضي القضاة ، حيث تذكر املؤلفات املغربية أن  الوق جانب كبري من األمهية يف ذلك  وهو منصب على
                                           

 .133-131،  ص ص، 4املصدر السابق ، ج ابن القاضي املكناسي ، - 1
 - ول عارفا باحلديث ورجاله ، أخذ العلوم عن مشيخة مكناسة ( كان مربزا يف املنقول واملعق4118هـ/ 233 ابن الصباغ املكناسي )ت

 وتتلمذ
 . 144- 143ل االبتهاج ، ص ص ني أنهر : على الشيخ األبلي ، تويف غريقا يف أسيول أيب احلسن املريين بالقرب من سواحل افريقية ، 

 .292-299ابن مرزوق ، املصدر السابق ، ص ص،  - 2
 .141-142عادل نويهض ، املرجع السابق ، ص ص،  - 3

4
 . 128، ص  1ج املقري ، نفح الييب ، - 

،  وزارة األوقاف والشؤون  4824عبد القادر زمامة ، املقري واملقري ، جملة دعوة احلق ، السنة الرابعة عشرة ، العدد اخلامس ماي  - 5
 .494-493، ص ص  االسالمية الرباط، املغرب
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يشرف على كان  إذ نه كان مبثابة شيخ اجلامع األكرببفاس كان يتوىل إدارة شؤون الفقهاء يف املدينة حبكم أ
كما حيدد املواد الدراسية   فرها يف راغيب الدراسة من اليلبة، ووضع الشروط الواجب تو  اختبار األساتذة

، باإلضافة إىل إشرافه على منح اإلجازات العلمية باإلتفاق مع  واملؤلفات العلمية اليت هي مادة التدريس
ومما يههر االحرتام   العينية لإلنفاق على العلماء واليلبة، وتلقيه العيايا املادية و 1العلماء وكبار شيوخ املدينة
، هو أن السليان أبو عنان املريين ملا بىن املدرسة اليت بيالعة سال وهي املدرسة  الكبري للشيخ املقري

حيث  لينتهم فيها لإلقراء والتدريس  املتوكلية استعمل قاضي اجلماعة والعالمة املدرس املفيت املقري التلمساين
يف وبث العلم وذلك  2كان طلبة العلم يتحلقون حوله بأعداد كبرية ليشرح ويوضح هلم صحيح مسلم

معلوماهتم وإثارة  الختبارعلى طلبته  وكان املقري كثريا ماييرح أسئلة ، حضرة أكابر فقهاء فاس وخاصتهم
شيخ املقري لبيان وجه ، فإن مل يهتد املسؤول إىل اجلواب الصحيح يتدخل ال التشوق بينهم إىل املعرفة

ويههر أن الفاسيني أنزلوا املقري مكانة رفيعة وبوأوه  ،3، وكان  مواضعه متنوعة وخمتلفة الصواب يف املسألة
أي  -ساق منه حفيده،  شعرائهم تقييدا يف التنويه به ، حيث نهم أحد ما يستحق من التقدير واالحرتام

 األبيات اليت علق  حبفهه وهي: -حفيد املقري

 انـذكرنا من أتى من تلمس    اس        ـر أهل فإذا ذكرت مفاخ                  
 انتشبيها للفقيه العدل ثــ        ـاة   ـوقلنا: هل رأيتم يف قضـ                 
 ـال :ى أن قـإل
        4اينـفما للمقري يف العلم ش      ونفس العلم إن شان  لشخص                       

هـ  8و7خالل القرنني إن مسامهة الشيخ املقري يف تنشيط احلياة الثقافية والعلمية يف املغرب األقصى 
، حيث كان غزيرا  ، ويههر ذلك من خالل عيائه العلمي تعترب مسامهة متميزة وواسعة وثرية ، م13و14

ويف اجلامع األعهم  ،  فاساملدرسة املتوكلية يف ، خاصة يف يف الفرتة اليت انتصب فيها مدرسا ومفسرا
وكان الشيخ املقري  ،5، فقد هبر طلبة املغرب واألندلس بسعة اطالعه وكثرة حفهه وعمق آرائه بغرناطة

التلمساين مرجعا للعامة وللسليان يف بالد املغرب األقصى ، يتوجون إليه باستفتاآهتم ملعرفة احلالل واحلرام 

                                           
1
، وزارة األوقلف 4893، أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب 231حممد كمال شبانة، املدن الثقافية اإلسالمية، فاس، جملة دعوة احلق، العدد  - 

 .   83والشؤون اإلسالمية ، الرباط، املغرب ، ص 
 .91، ص 4822ر، بيوتات فاس الكربى ، دار املنصور لليباعة والوراقة ،  الرباط إمساعيل بن األمح - 2
، وأيضا : حممدبن اهلادي أبو األجفان ، اإلمام أبو عبد اهلل حممد املقري التلمساين ، الدار  292، ص  3ج ملقري ، نفح اليبيب ،ا - 3
 .   82-89، ص ص 4899العربية للكتاب ، 

 .113ص  ، 3ج ،يب نفح الي املقري ، - 4
 .498حممد أبو األجفان ، املرجع السابق ، ص - 5
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ضمن الفتاوي  تاوي حتتفظ هبا موسوعة املعيار املعرب للونشريسيوبيان حكم اهلل ، والكثري من هذه الف
و الوزير أبو عبد اهلل  ، وخترج على يديه أعالم مشهورين منهم لسان الدين بن اخلييب،  1املغربيةواألندلسية

 د بن سعيدو األستاذ العالمة أبو عبد اهلل القيجاطي ، و الشيخ القاضي أبو عبد اهلل حمم ، كابن زمر 
 . 2و غريهم كثري  يبالشاطو ابن خلدون ، و الشيخ النهار أبو إسحاق  ، الزموريالصنهاجي 

 

 
كان   لمسان بل إمام بالد املغرب قاطبة: يعترب عالمة ت (م1411/ ـه771ت) :الشريف التلمساني-و

الراسخني وآخر األئمة  ماءعاملا بعلوم مجة من املنقول واملعقول ، وبلغ رتبة اإلجتهاد وكاد بل هو أحد العل
س مث إرحتل إىل تون   أصوليا متكلما جامعا لكثري من العلوم العقلية ،كان مائال للنهر واحلجة ، 3اجملتهدين

فى به السليان تحونهرا لشهرته ومكانته العلمية ا ،4تدريس ونشر العلم رجع إىل تلمسان حيث انتصب لل
وجعله من خواص جملسه العلمي الذي كان   (م 1418-1438هـ/  711-731أبو عنان املريين )

ويف هذه املدينة انتصب الشريف التلمساين لإلقراء ، 5يضم كبار املشايخ والعلماء وواله قضاء فاس
، وفرط  اهتماماته ، فبث العلم ومأل به املغرب وكان اإلقراء عند أيب عبد اهلل الشريف من عهيم والتدريس
حيث كان نسيج  ، 6جملساوأكرمهم   قته أعز الناس وأكثرهم عددا وأوسعهم رزقاوكان اليلبة يف و  ، عنايته

اط اإلبل شرقا وغربا وضرب  إليه إب غرب، انته  إليه إمامة املالكية بامل وحده وفريد عصره يف كل طريقة
س يف شيخ فقهاء فاكان الفقيه الكبري موسى العبدوسي ، و  األسئلة من غرناطة فريد عليها وكان  تأتيه

                                           
 -  هو أمحد بن حيي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، حامل لواء املذهب علـى رأس املائـة   (م4344هـ/841ت )الونشريسي

، لــه تــثليف كثــرية منهــا املعيــار املعــرب علــى فتــاوي علمــاء إفريقيــة  هاهـــ انتهبــ  داره وفــر إىل فــاس فاســتوطن912التاســعة تتلمــذ علــى شــيوخ تلمســان، ويف ســنة 
 .413: ص  نيل االبتهاج أنهر : ، املغرب و    واألندلس

 .422، ص حممد أبو األجفان ، املرجع نفسه   - 1
 -  صــله مــن شــرق م  هــو حممــد بــن يوســف بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن يوســف، الكاتــب املشــهور، أ4183هـــ/282ابــن زمــرك ت

 . 142، ص 4،ج جذوة االقتباس أنهر : ، األندلس، أخذ عن كثري من الشيوخ والعلماء يف األندلس وفاس
 - تتلمـذ علـى يـد  ، هـو الشـيخ الفقيـه القاضـي العـدل احملـدث الروايـة أبو عبد اهلل حممـد بـن سـعيد الصـنهاجي الزمـوري املعـروف بنقشـابو ،

 .219، ص 4جذوة االقتباس ، ج أنهر : ، لناجب يف إيضاح مبهمات ابن احلاجب، له تثليف معتمد ا شيوخ فاس
 -  م ( اإلمــام العالمــة احملقــق اجملتهــد ، كــان أصــوليا و مفســرا و فقيهــا ، إمامــا ميلقــا ، لــه  4199هـــ/ 283أبــو إســحاق الشــاطيب ) تـــ

 32 - 19نيل االبتهاج ، ص ص  أنهر : ها كتاب املوافقات يف أصول الفقه ،و اإلمامة العهمى يف الفنون ، وله تأليف جليلة ، من القدم الراسخ 
 . 114، ص 3، جاملقري ، املصدر نفسه  - 2
 .432، ص 4، ج ، املرجع السابق ناويأبو القاسم احلف - 3
 . 493ابن مرمي ، املصدر السابق ، ص  - 4
  .       24، ص 4لوعاة ، ج ، بغية ا439، ص  4: تعريف اخللف، ج ، وأيضا493، ص  نفسه - 5
 .    433الشريف التلمساين ، املصدر السابق ، ص  - 6



ه8و7قرننيال ياة الثقافية يف املغرب األقصى خاللالفصل الثالث  مسامهة علماء املغرب األوسط يف احل  

 85 

 –أيب عبد اهلل الشريف التلمساين من تقييد أو فتوى فيقيده بالرغم من أنه  عصره يبحث عما يصدر من
 . 1التلمساينكان أسىن من الشريف   –أي العبدوسي 

فما  ن بالقرويني، أنه قرأ القرآ ، فذكر له مرة بفاس طالب فسأله عن حالهعلى الشريف التلمساين  دخل
س ويف الغد بعث الشريف التلمساين أربعة من طلبته بأربعة قراطي ف الشيخ حلاله ،فتأس أعياه أحد شيءا

 .  2العياياال  عليه فعرف الناس حاله فانث ودعا هلم
ة وطريقته اخلاصة يف التعليم جعل  كثريا رز إن ما متيز به الشريف التلمساين من علم غزير وكفاءة علمية با

، حيث أقبل عليه كثريا من الناس والتفوا حول دروسه  تحلقون حولهمن اليلبة يف مدينة فاس وشيوخها ي
، وخترج على يده عدد كبري من اليلبة  ، فمأل املغرب علوما ومعارف وحلقاته على اختالف طبقاهتم

                        ( و عبد الرمحان  م 1412/ ـه711ت  )إبناه عبد اهلل :  والعلماء البارزين منهم
ت )وابن زمرك   (م 1488/ـه712ت )وأيب إسحاق الشاطيب   (م 1321/ ـه828ت  )ن  ابن خلدو 

 حيث انتفعوا به قراءة ونسخا(م 1481/ـه711ت  ) وخييب  القرويني ابن عباد (م 1412/ـه711
ولسان الدين   بل سعيد بناألندلس كأيب  و شيوخ ر علماءكبا  ، فضال عن مراسالتة العلمية مع وتأليفا
 . 3ييباخلبن 

، كان يعترب من أكابر فقهاء  : املشهور باجلد واخلييب( م1471/ـه781ت) :ابن مرزوق الخطيب  -ز
وكان آية يف  ، ، ومن أبرز الشخصيات يف املائة الثامنة للهجرة املذهب املالكي يف بالد املغرب اإلسالمي

ت  )         ث يقول عنه ابن قنفذ ، وكان له طريق واضح يف احلدي فنون الدين والعلم واألدب والسياسة
ه السليان أبو احلسن ، اشتمل علي 4خمتلفةالبخاري وغريه يف جمالس  أمسعنا حديث (م1327/ـه812
م مجعه سره وإماإشتماال خليه بنفسه وجعله مفضي  ( م1438-1441/ـه731-741املريين )

                                           
 . 29، وأيضا : مفتاح الوصول ، ص  111التنبكيت ، نيل اإلبنهاج ، ص  - - 1
اليل ، تلمسان يف في ، عبد العزيز 249، ص  ني اجلزائر واخلارج ،، وأيضا : اليمار ، الروابط الثقافية ب 492، البستان ، ص  ابن مرمي - 2

 . 114، ص  2ج العهد الزياين 
 - هو حممد بن حيي بن إبراهيم بن مالك النفزي احلمريي الشهري بابن عباد ، اخلييب الصويف ،  ( م4183هـ/ 282ت  عباد ) ابن :

 .  143، ص  4، ج جذوة اإلقتباس أنهر : ، منها التنبيه والرسائل ، ، وله تثليف حسنة خييب القرويني أصله من رندة

م ( هو حممد بن سعيد بن أمحد بن لب بن حسن ، من علماء غرناطة ، كان خييبا و أستاذ راوية ، قال يف  1481هـ/  711سعيد بن لب ) تـ  - 

ص       مجته يف : نيل اإلبتهاج اإلحاطة كان فاضال مجيل العشرة ، كرمي الصحبة ، مبسوط الكف ، و كان  له مشاركة يف الفقه و القراءة و غريها ، أنهر تر 
 . 311- 312ص 

 .492ص ،  2ج ، ، الفتح املبني443ص ،  4ج، ، وأيضا : تعريف اخللف  93ص  ، الشريف التلمساين ، املصدر السابق - 3
 .121 -121ابن قنفذ ، املصدر السابق ، ص ص  - 4
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 )  خليفته السليان أبو عنان عهد ويف ، يينوبعد وفاة أبو احلسن املر  ،1رسالتهوخييب منربه وأمني 
 ، ة املرموقة اليت كان عليها سابقاعلى املكانحافظ ابن مرزوق م ( 1411-1438ـ/ه738-731

 .2جملسهنهمه هذا األخري يف أكابر ، حيث  وأصبح من املقربني من السليان أبو عنان
، وأخذ عنه ماال حيصى من رجال  لقد اشتهر ابن مرزوق اخلييب بعلمه الواسع يف احلديث والفقه وغريمها

وأدى دورا كبريا يف احلياة السياسية للدولة ، 3وغريه، وقد اشتغل بالتأليف فكتب املسند  املغرب واألندلس
 . 4كبريةاملرينية وشؤوهنا الثقافية حيث أبان عن كفاءة علمية  

قق احلافظ اجلليل : هو اإلمام العالمة احمل (م1412/ـه711ت ) عبد اهلل بن محمد التلمساني -ح
، أخذ العلم على يد كبار املشايخ  ر األعلم أيب عبد اهلل الشريففنن ابن اإلمام العالمة احلجة النهااملت

اشتغل  بيب عمران العبدوسي وأمحد القبا، وأ بفاس مثل أبوه الشريف التلمساين ، وابن مرزوق اخلييب
وكان من مجلة اليلبة املتحلقني حول  ،5وعلمهاها وقرأها بالكثري من العلوم يف حياة أبيه اإلمام ودرس في

، وكان حيضر جملسه كبار  أمرهم الشيخ بالتقييد فيها تدريبا هلم ، فكانوا إذا حبثوا يف شيء أو مسألة ما أبيه
وم بعض الشيوخ ويقبله ، حيث صدرت منه أجوبة وردود تشهد العقول بصواهبا وحسنها حىت يق الفقهاء
أحد  ، ومل يتخلف ضر أباه الدرس واجمللسوحضر من كان حي ، مث جلس جملس أبيه بعد موته ،6بني عينيه

، واعرتف له  ممن كان حيضر جملس أبيه بعد موت هذا األخري ، فجرى على مذهبه نهرا ونقال وحتقيقا
ل الفقه أنتفع  به يف أصو  اضي علي أبو احلسن املغريب يقول ، حىت كان الق علماء وفقهاء فاس بتقدمه

  الصغرى لعبد احلق ، فقرأ فيه األحكام ، مث انتقل للجامع األعهم أكثر من أبيه حلسن تقريبه وبسيه
من شأهنم  - أي الفاسيني - ، وكان هؤالء اليلبة وكان طلبة فاس حيضرون جملسه وابن احلاجب الفرعي ،
ه الفريقان فيوىف لكل واحد منهم فيحضر  عاداهتم خالف عادة التلمسانيني   ىحفظ املسائل والنقل عل

                                           
 .184، ص  3ج،  ، نفح الييب املقري - 1
 . 41ص ،  3ج، املرجع السابق  ، اليلم، وأيضا : العباس الس 134ص ، لسابق ، املصدر ا يتالتمبك - 2
 .942،949ص ص ، ، املرجع السابق  املرابط الرتغي - 3
ب ، املغر  ، الدار البيضاء دار الثقافة األدب املغريب يف العصر املريين ، ، دراسة يف ، مهاهر الثقافة املغربية حممد بن أمحد بن شقرون - 4

 423،ص 4893
 -  م ( أمحد بن قاسم بن عبدالرمحان اجلذامي ، يعرف بالقباب من صدور أهل فاس ، إمام فقيه نبيه 4122هـ/228أمحد القباب )ت

 . 421، ص  4جذوة االقتباس ، ج أنهر : ، وويل القضاء جببل الفتح ،، وله نوازل مشهورة  ، ويل الفتيا مبدينة فاس جيد النهر       سديد  الفهم
 . 229ص ،  املصدر السابق ،  يتالتمبك - 5
 . 229نيل االبتهاج ، ص  و أيضا : ، 449ص  ، املصدر السابق، ابن مرمي  - 6
 - واختارها وطنا فألف التأليف وصنف الدواوين ، رحل إىل جباية  هو عبد احلق بن عبد الرمحن االشبيليم( 4493هـ/394عبد احلق )ت

أنهر ترمجته يف : عنوان ، له اإلمامة الكربى يف احلديث واألحكام الصغرى فيه ،  ، وويل قضاء جباية مدة قليلة عة جبامعها األعهموويل اخليبة وصالة اجلما
 .12-14ص ص  الدراية 
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 ، وذكر ابن صاحل الفاسي أنه كان يف مجاعة من طلبة العلم الفاسيني خيتربونه يف احلفظ وصحة نقله ميلبه
 ، نهر الذي يكون بيده اللخمي ، فإذا قال أبو حممد يت ينقل منها، فيأتون بالتقييد وغريه من الكتب ال
مث  ، 1فوا له باحلفظ والثبات والتحقيقاعرت حىت  ، وكذلك كل شرح حرفامنهم فيه فيسرد نصه وال يغري منه 

 يكن باإلقراء والتدريس قيل فيه أنه مل ونهرا النشغاله الكبري  ه من النقل أخذ يف الرتجيح والتوصيةبعد فراغ
ن ما ن وغريمهتلمسا ، حيث ارحتلوا إليه من جباية و منه يف اإلقراء وانتفاع اليلبة اجتهادايف املغرب أكثر 

 .2مدن املغربني األوسط واألقصى
الشيخ بيف كتابه  غازي( : وصفه الشيخ ابن م1311/ـه818ت) محمد ابن الفتوح التلمساني -ط

ويعترب  لدراسة الفقه والتعمق فيه 3، مث انتقل إىل فاس ، نشأ يف تلمسان الفقيه الصاحل الزاهد ويل اهلل تعاىل
ويف فرتة إقامته بفاس انتصب هذا الشيخ ، مبدينة فاس  يلخلن أشاع خمتصر ابن الفتوح التلمساين أول م

مث عرض  عليه رئاسة  ، 4العامل للتدريس واإلقراء حيث كان يدرس ألفية ابن مالك باملدرسة املتوكلية
لتدريس ، مث ارحتل إىل مدينة مكناسة الزيتون واليت تصدى فيها  التدريس للفقه مبدرسة العيارين فلم يقبلها

، وكان بينه وبني شيخ اجلماعة أيب حممد عبد اهلل  لبخاري عند خزانة الكتب من مسجدها األعهماصحيح 
 .5و إخاء وكل منهما كان يفيد صاحبه ود يالعبدوس

 
 

 ري:ـاش الفكـراء النقـإث

                                           
 .222ص ، نيل اإلبتهاج  : ، وأيضا448ص  املصدر السابق ، ابن مرمي ، - 1
 . 24ص  ، ، معجم أعالم اجلزائر 222، ص نيل اإلبتهاج و أيضا : ،448، ص  املصدر نفسه - 2
 -  اخلييب األستاذ املشارك احملدث خييب جامع القـرويني م  هو حممد بن أمحد ابن غازي العثماين الفقيه4341هـ/848ت ابن غازي ، 

 .123ص  ، 4ج ، سجذوة اإلقتبا أنهر : ، تويف بفاس ، ، منها الروض اهلتون يف أخبار مكناسة الزيتون ، صاحب التثليف احلسنة
،  2، عبـد العزيـز فـياليل ، تلمسـان يف العهـد الزيـاين ، ج 189 -182ص ص  ، نيـل اإلبتهـاج و أيضـا : ، 291، ص  املصـدر نفسـه - 3

 . 111ص 
 - صــدرا يف علمــاء القــاهرة جممعـا علــى فضــله وديانتــه ، كــان رمحـه اهلل : هــو خليــل بـن إســحاق املــالكي م(4119هــ/218خليــل )ت ، ، 

، تــويف  ، ختــرج بــني يديــه مجاعــة مــن الفقهــاء والفضــالء ، مشــاركا يف فنــون مــن العربيــة واحلــديث والفــرائض فاضــال يف مــذهب مالــك أســتاذا ممتعــا مــن أهــل التحقيــق
 .499ص  ، الديباج  بالياعون   أنهر ترمجته يف :

، حتقيق علـي  حتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناسإ ، ابن زيدان : ، وأيضا449ص  ، ، املصدر السابق ابن غازي املكناسي - 4
 . 922-929، ص ص  1، ج، القاهرة  مكتبة الثقافة الدينية ، 2339، اليبعة األوىل  عمر

 - هـو عبـد اهلل بـن حممـد بـن موسـى بـن حممـد ابـن معيـي العبدوسـي الفقيـه اخلييـب جبـامع : م( 4113هــ/ 918وسـي )تعبد اهلل العبد
 .123ص ،  2،ج جذوة اإلقتباس أنهر : ، ، وويل الفتيا بفاس ، نقل الونشريسي يف معياره مجلة صاحلة من فتاويه ، كان أكثر عمله فقه احلديث القرويني

 . 922، ص 1، املرجع نفسه ، ج ،  ابن زيدان449، وأيضا : الروض اهلتون ، ص  189التمبكيت ، املصدر السابق ، ص  - 5
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ني ل القرنإن مسامهة ودور علماء املغرب األوسط يف اإلشعاع الثقايف والفكري يف املغرب األقصي خال
، بل كان  هناك جلسات وحلقات ذكر ومناظرات  مل يقتصر على اإلقراء والتدريسم 13و14هـ/8و7

افد آخر إلزدهار احلركة العلمية والثقافية يها خنبة من علماء املغرب األوسط ، كان  مبثابة حمور ور شارك  ف
سامهات والسجاالت الفكرية اليت كان ، وفيما يلي أهم تلك امل يف املغرب األقصى خالل الفرتة املذكورة
 : فيها علماء املغرب األوسط طرفا فيها

م( مدينة سبتة بقصد اإلقراء 1421هـ/728ت : عندما نزل ابن مخيس ) ابن خميس وطلبة سبتة -أ
، وألقوا عليه مسائل يف غاية الصعوبة يف  ، إلتف حول جملسه العلمي عيون طلبة هذه املدينة والتدريس فيها

، وقد تضمن  هذه املسائل عشرة مقاطع أو مجل من  1اولة منهم إلختبار ذكائه وفينته وسعة إطالعهحم
 : ، وكان  على الشكل التايل باب معرفة عالمات اإلعراب

 األوىل: أنتم يازيد تغزون. -
 الثانية: أنثى ياهندات تغزون. -
 الثالثة: أنتم يازيدون وياهندات تغزون. -
 ياهندات ختشني. الرابعة: أننت -
 ختشني. ياهند اخلامسة: أننت -
 السادسة : أن  يا هند ترمني . -
 السابعة : أننت يا هندات ترمني . -
 حون أو متحني .الثامنة : أننت يا هندات مت -
 التاسعة : أن  يا هند متحني أو متحون ، كيف تقول . -
 العاشرة : أنتما متحوان أو متحيان ، كيف تقول . -

معرب ؟ و هل كلها على وزن واحد  أم  كل هذه الفعال مبنية أو معربة ؟ أو بعضها مبين و بعضها  و هل
قال :      عليك التمييز ، لنعلم اجلواب ، فأجاهبم ابن مخيس بأن وزان خمتلفة ؟ علينا بالسؤال ، و على أ

و قال :           انزعج الشيخ جتب ، فن ، فقال الفىت : فأن  دوهنم إن ملإمنا يسأل عن هذا صغار الولدا
، و قد جزم غري واحد بأن ابن مخيس ال جيهل مثل 2هذا سوء أدب ، و هنض منصرفا إىل مدينة غرناطة

م ( بأنه كان نسيج وحده عارفا باملعارف 1473هـ/ 771هذه املبادئ ، فقد وصفه ابن اخلييب ) تـ

                                           
 . 282، ص  2جر الرياض ، املقري ، أزها - 1
 . 288 - 282، ص ص ،  2ج قري ، أزهار الرياض ،امل - 2
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، و هذا مثال يربز جانبا من  1ب الغريبى اجتالالقدمية قائما على العربية و األصلني و أقدر الناس عل
خالل  وسط يف تنشيط احلياة الثقافية و األدبية يف املغرب األقصىجوانب دور و مسامهة علماء املغرب األ

 الفرتة املدروسة.
عندما انتهى :  أبو عيسى موسى ابن اإلمام و الشريف التلمساني للشيخ الصرصري امتحان -ب

عني  من بناء مدرسته املتوكلية بفاس  م (1418 –1438هـ/ 711–731)املريين السليان أبو عنان 
رفض و    ، و ملا ذاع صي  هذا األخري و متلكه العجب من نفسه 2فيها الشيخ الصرصري يقرئ فيها الفقه

تربه يف و خي      ، وجه إليه أبو عنان املريين من يسأله  3أن يتلقى العلم من غريه أو يأخذ الرواية عن سواه
و كان من  تحقيق ذلك و إتقانه و حسن تلقيه   مسائل التهذيب اليت انفرد باتقاهنا و حفهها و طالبه ب

 771) تـ  م ( أو الشريف التلمساين1438هـ/  731ه أبو عيسى موسى ابن اإلمام ) تـانتدبه إلي
على املشهور من حفهه و  م ( أو مها معا ، فيالباه بتحقيق ما أورده من مسائل عن ظهر قلب1411هـ/

باملراجع و املصادر ، فانقيع انقياعا فاحشا ، و ملا اظجره ذلك نزل عن كرسيه ، و بدون اإلستعانة 
و قال له : أنا أمرت  انصرف يف غاية القبض ، و ملا اشتهر ذلك عنه استدعاه السليان أبو عنان املريين 

س ، و تعلم أن دار الغرب هي كعبة كل قاصد ، فال بذلك كي تعلم ما عندك من العلم ، و ما عند النا
جيب أن تتكل على حفهك ، و تقتصر على ما حصل عندك ، و ال مينعك ما أن  فيه من التصدي عن 

   .4مالقاة من يرد من العلماء و التنزل لألخذ عنهم

كان  جتري   : من املتعارف عليه أن جمالس سالطني بين مرين نشاط المقري في المجلس السلطاني -ج
عمر ون من كبار املشايخ والعلماء من ي، ذلك أن هؤالء السالطني كانوا يتخري  فيها ندوات علمية رفيعة

أحد هؤالء العلماء الذين سامهوا يف  (م1411هـ/711ت )وكان الشيخ املقري ،  5جمالسهم العلمية
كان حيضر جملس ة أن الشيخ املقري  حيث تذكر املصادر التارخيي ، تنشيط وإثراء احلياة العلمية والفكرية

، وكان مزوار الشرفاء بفاس إذا دخل  لبث العلم (م1418-1438هـ/711-731)السليان أبا عنان 
نهر نقيب ف  ا لنسبه الشريف إال الشيخ املقريجملس السليان قام له هذا األخري ومجيع من يف جملسه إكرام

                                           
 . 134، ص 2نفسه ، ج - 1
 . 22، ص  1نفسه ، ج - 2
رة األوقاف و الشؤون ، وزا 4892، يناير و فرباير  292عبد الكرمي التواي ، السليان أبو عنان املريين ، جملة دعوة احلق ، العدد  - 3

 . 18اململكة املغربية ، الرباط ، ص  اإلسالمية
 . 29، ص  1، ج املقري ، أزهار الرياض - 4
(  اليبعة الثانية م4193-هـ998م/4241-هـ943 )، تاريخ املغرب اإلسالمي واألندلس يف العصر املريين  حممد عيسى احلريري - 5

 . 112، ص  دار القلم للنشر والتوزيع الكوي   4892
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،  وم كما بفعل السليان وأهل جملسه إكراما جلدي وشريفالشرفاء إىل الشيخ املقري وقال له: مالك التق
الذي أنا أبثه وال يرتاب فيه أحد وأما شرفك فنهر املقري إليه وأجابه قائال: أما شريف فمحقق بالعلم 

، ولو قيعنا بشرفك ألقمنا هذا من هنا وأشار  ته منذ أزيد من سبعمائة سنةفمهنون ومن لنا بصح
، ومنهم من إعترب  وقد طال اجلدل بني العلماء يف إثبات الشرف ،1ك مكانهللسليان أيب عنان وأجلسا

وأعلن املقري مرة أخرى رأيه يف كون الشريف مهنون يف  قري هفوة ال تتناسب مع جالل قدره ،أي املر 
،  ، عندما كان يشرح صحيح مسلم بني يدي السليان أيب عنان املريين وحبضرة فقهاء وعلماء  فاس عهده
، واجته إىل  ، فقال: اجلمهور أن األئمة من قريش وغريهم متغلب صل إىل حديث األئمة من قريشحىت و 

،  ، أن  أهل للخالفة إذا توفرت فيك بعض الشروط مضنون: ال عليك فإن القرشي اليوم  السليان بقوله
  .2رفلما انصرف من الدرس بعث له السليان ألف دينا

،  ، وبيان حكم اهلل لسليان يتوجهون إليه باستفتاءاهتم ملعرفة احلالل واحلراملقد كان املقري مرجعا للعامة ول
،  3والكثري من هذه الفتاوي حتتفظ هبا موسوعة املعيار املعرب للونشريسي ضمن الفتاوي املغربية واألندلسية

 و خالل إقامته بفاس انتفع به عدد كبري من طلبة املدينة.
هو الشيخ العالمة حممد بن حيي الباهلي البجائي  م(1433هـ/733)ت :نشاط ابن المسفر الباهلي -د

وعندما نزل هذه  ، 4، كان مستعمال يف السفارة إىل فاس املعروف باملسفر، عامل جباية وفقيهها وقاضيها
فيما ين املشدايل املدينة زاره بعض طلبتها وحتدث معهم يف مسائل عدة منها مسألة وقع  يف زمن ناصر الد

         عض الكالم يف تفسري سورة الفاحتة فنقلوا ما حدثهم به إىل الشيخ اآلبليخيص ب
بعد   ابن املسفر طلب منهم تقييد ذلكوعندما رجعوا إىل ، الذي وضح هلم املسألة (م1411هـ/717)ت

روف وخالل إقامته مبدينة فاس لقي ابن املسفر الشيخ أبا احلسن الصغري املع . 5أن استحسن جواب اآلبلي
باملغريب صاحب التقييد على املدونة ، و حتدث معه يف الفقه و أعجب بسعة اطالعه و  عند أهل إفريقية

 . 6الكبري تفقهه
 
 

                                           
 . 294، ص 3، ج ، نفح الييب 229 -484 ص ، ص 2، ج : اإلحاطة ، وأيضا 129ص  ، صدر السابقالتمبكيت ، امل - 1
 .129، ص  : نيل اإلبتهاج ، وأيضا 292، ص  3ج،  ، نفح الييب املقري - 2
 .422، ص  ، املرجع السابق حممد بن اهلادي أبو األجفان - 3
 .14، ص  يضا : معجم أعالم اجلزائر، وأ 289، ص  4ج ، ، املصدر السابق ابن القاضي - 4
 .141، ص  : نيل اإلبتهاج ، وأيضا219، ص  3ج ، املصدر نفسه ، املقري - 5
 . 132التمبكيت ، املصدر السابق ، ص  - 6
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م ( : إن نشاط الشريف التلمساين كان متميزا يف 1411هـ/  771) تـ نشاط الشريف التلمساني -هـ

اليت دارت  ك من خالل القصيةو يههر ذلاملغرب األقصى ملا اتسم به من علم واسع و اطالع كبري ، 
أحداثها يف جملس السليان أبو عنان املريين ، و اليت تتلخص يف أن السليان أبو عنان ملا طلب من الشيخ 

أبو عبد اهلل الشريف أوىل منه  أنىل امتنع هذا األخري عن ذلك و أشار إأبو عبد اهلل املقري بإقراء التفسري ، 
عليه أبو ، فأثىن  1اهلل الشريف حبضرة كافة علماء املغرب جملسا يف دار السليانبذلك ، ففسر أبو عبد 
و قد شارك الشريف التلمساين يف اجللسات : إين ألرى العلم خيرج من مناب  شعره ، عنان املريين ، و قال 
 ، فقد ذكر بعض فقهاء فاس اليت كان يسهر على تنشييها سالطني بنو مرين و النقاشات الفكرية

للسليان أيب عنان املريين أن الشريف التلمساين غري متبحر يف الفقه حسدا ، فبعث السليان حينئذ 
خيترب به حاله يف الفقه  ، ، و أمره بقراءة حديث إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم بني يديه للفقهاء ، فحضروا

فسردها ، مث تكلم على  ، فأخذ فيها من غري نهر فأول ما قال يف هذا احلديث مخس و عشرون فرقة
فلما رأى السليان أبو عنان املريين عهيم ، أخذها من احلديث و ترجيح ما رجح كأنه ميليها من كتاب 

الشيخ موسى وكان  . 2الفقه يفأقبل على الياعنني قائال: هذا الذي تشريون بقصوره  ، فقهه وسعة إطالعه
يف من ما يصدر عن أيب  عبد اهلل الشر م( كبري فقهاء فاس يبحث ع1473 هـ771العبدوسي ) ت 

م( كلما ألف تأليفا بعث به إليه 1473هـ/771وكان لسان الدين اخلييب ) تقييد أو فتوى فيقيده عنده
 .3وعرض عليه وطلب منه أن يكتب عليه خبيه

على  ، فقد وردت شىت العلوم والفنون ويف عهد الشريف التلمساين كثرت املراسالت واملناظرات العلمية يف
 الشريف التلمساين مراسالت من خمتلف األقيار واألمصار متضمنة ملسائل وإشكاالت يف شىت امليادين

فكان جييب عنها مما يدل على مكانته العلمية املتميزة بني فقهاء  ، واألصولية والفلسفية العقائدية والفقهية
 .4خالل هذه الفرتة وعلماء عصره

د كان من مهاهر اتساع وتنوع النشاط واحلياة الفكرية يف القرن الثامن : لقمناظرة العقباني للقباب -و
يف ، إنعقاد مجلة من املناظرات العلمية والفكرية بني كبار الشيوخ والعلماء  ، الرابع عشر امليالدي اهلجري

جملال ، وقد شارك عدد من علماء املغرب األوسط يف هذا النقا  العلمي خاصة يف ا بالد املغرب اإلسالمي

                                           
 . 119 - 113نيل اإلبتهاج ، ص ص  و أيضا : ، 98الشريف التلمساين ، املصدر السابق ، ص  - 1
 .112، ص : نيل اإلبتهاج ضا، وأي 23، ص  املصدر نفسه  - 2
 .424ص ،  4894، اجلزائر  ، تاريخ األدب اجلزائري ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع حممد اليمار - 3
 . 19 - 12، ص ص  الشريف التلمساين ، املصدر نفسه - 4
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سائل واإلشكاالت اليت تيلب  من العلماء والشيوخ إبداء املباإلضافة إىل بعض  ، العقائدي املرتبط بالفتوى
،  ، وقد كان نصيب علماء املغرب األوسط يف هذه املسائل على قدر كبري من األمهية والتنوع الرأي فيها

الشيخ اإلمام العالمة أبو عبد  مدينة تازىيات العلمية اليت زارت فهناك من أشار إىل أنه من بني الشخص
و  بري بالشيخ ابن م(. حيث إلتقى يف هذه املدينة1411هـ/ 717اهيم األبلي التلمساين )تاهلل ابن إبر 

بني الشيخ ناظرة الشهرية اليت وقع  غري أن امل ،1ا مساجالت أدبيةالرتجايل وجرت بينهمأيب عبد اهلل 
م( هي اليت حضي  باهتمام كبري وبالغ 1471هـ/ 778مام القباب )تواإل م(1328هـ/ 811العقباين )

حصل عليها ة الكبرية والرسوخ يف العلم اليت من لدن املؤلفني وكبار املشايخ والعلماء نهرا للسمعة العلمي
 مثل مسألة جتار أهل البز مع ، اليت تضمن  اإلجابة على جمموعة من املسائل عاملان ، وهي املناظرةهذان ال

هذه املسائل وغريها مجعها  .ني املذكورينوقع فيها الكالم عليها بني اإلماماحلاكة مبدينة سال احملروسة واليت 
  .2العقباين يف مؤلف ومساه  لب اللباب يف مناظرة القباب

، حيث  ، فيههر أن علماء وفقهاء املغرب األوسط كان هلم  شأن كبري يف هذا اجملالأما يف جمال اإلفتاء  
ليس فقط يف بالد املغرب األقصى وإمنا يف كامل  ، احلياة الدينية والفقهية ماءعلال هؤالء نشط عدد كبري من

ت )        شريسي، وقد تضمن  موسوعة كتاب املعيار املعرب للون بالد املغرب اإلسالمي وبالد األندلس
وسط وقد نشط هذا األمر إبنا عددا كبريا من فتاوي فقهاء ورجال الدين للمغرب األ م (1128هـ/113
 )                  وأبو موسى عيسىم ( 1431هـ/734ت ) ، أبو زيد عبد الرمحان اإلمام
واملقري                   )ت  ( م1411هـ/717ت )والشيخ العالمة اآلبلي  (م 1438هـ/731ت

تـ )                      واإلمام العقباينم ( 1411هـ/771ت ) التلمساينم( والشريف 1411هـ/711
 .م ( 1328هـ/811

 : و دورهما الثقافي و العلمي بيوتات العلم التلمسانية والبجائية في المغرب األقصى -
م بقدر ما 13و14هـ/8و7إن الفضل يف اإلشعاع الثقايف اليت شهدته بالد املغرب األقصى خالل القرنني 

، فإنه من جانب آخر ال ميكن أن هنمل  ومسامهتهم يرجع الفضل فيه إىل جهود علماء املغرب األوسط

                                           
 - ، أحد املهرة يف العلوم العربية ، و القراءات ، و   ابن بري : أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن حممد بن احلسن التازي الشهري بابن بري

م   4114هـ/ 214يف  كان كاتبا بليغا لغويا عروضيا متفننا يف كثري من العلوم ، و له خط بارع و نهم جيد ، و هو صاحب الدرر اللوامع يف قراءة نافع ، تويف
 .  238، ص  4أنهر ترمجته يف : عبد اهلل كنون ، النبوغ املغريب ، ج

،  299، دعوة احلق العدد  مكانة تازة العلمية من خالل النصوص التارخيية واإلنتاجات األدبية والفقهية، حممد بن أمحد األمراين  - 1
 .  423 -448، ص ص  اململكة املغربية ، الرباط ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ، 4884مرب، أكتوبر نوفمرب سبت

، خرجه مجاعة من  ، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية و األندلس واملغرب ي الونشريسيأيب العباس  أمحد بن حي - 2
 . 282، ص 4894، اململكة املغربية ودار الغرب اإلسالمي  ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 3الفقهاء بإشراف حممد حجي، ج



ه8و7قرننيال ياة الثقافية يف املغرب األقصى خاللالفصل الثالث  مسامهة علماء املغرب األوسط يف احل  

 93 

الدور الكبري واهلام الذي قام  به البيوتات العلمية من مدينيت تلمسان وجباية خالل فرتة تواجدها يف 
املصادر التارخيية بالدور واملسامهة العلمية والثقافية هلذه  ، وقد نوه  املغرب األقصى خالل الفرتة املذكورة

 ، وفيما يلي أهم هذه البيوتات: علميةالبيوتات ال
مدن املغرب األقصى اليت جلب   قد كان  مدينة سبتة من: ل بيت ابن الدراج التلمساني في سبتة -أ

كان من   ، ، حيث انتقل إليها وأقام فيها عدد من العلماء إليها أنضار علماء ومشايخ بالد املغرب األوسط
والذي نفع اهلل به أهل سبتة م ( 1177هـ/171) ت تامي الضريرالكأبرزهم علي بن حممد بن عبد اهلل 

صاحب  والذي ذكره م (1118هـ /117) ت، وحممد بن حممد بن عبد اهلل بن عيسى الكتامي 1وغريهم
: بأنه لقيه بسبتة وحاضره كثريا وشاهد من  وقال عنه -ابن عبد امللك املراكشي - يل والتكملةكتاب الذ

والذي أخذ  م(1421هـ/721)توكذلك عبد العزيز بن إبراهيم اهلواري   ،2ري العجبذكائه وفينته ما يث
 (م 1428هـ/728ت )  ضافة كذلك إىل الشاعر ابن مخيسباإل ،3كثري من شيوخ سبتة وطلبتها  هعن

 .4والذي تصدى هو اآلخر لإلقراء والتدريس هبذه املدينة
د من بيوتات العلم مثل بي  كان  تزخر بعدي  ، يالديإن مدينة سبتة خالل الثامن اهلجري الرابع عشر امل

هناك  هذه البيوتات كان ، وإىل جانب فة وبي  الشرفاء احلسينيني وبي  بين عبد املؤمن احلضرميبين عز 
، وقد اقتصر أبناء هذا البي  على خدمة  وأصل هذا البي  من تلمسان ، بي  علمي وهو بي  بين الدراج

وقد اشتهر من هذا البي  حممد بن أمحد بن عمر ابن  ،5يء من اخلدمة الرمسيةبش ا، فلم يتلبسو  العلم
والذي أشار إليه صاحب كتاب اختصار األخبار عندما عرج على ذكر من دفن مبقربة  ، الدراج األنصاري
ة أ بسبتونش  ، أصله من تلمسان ، وابن الدراج هذا كان من كبار فقهاء املذهب املالكي 6املنارة يف سبتة

مث انتقل إىل ، ( م1171-1111هـ/177-127د العزيف )أمححت  كفالة أمريها أبو القاسم حممد بن 

                                           
 -  من  ، ويعرف بابن اخلضار ، يكىن أبا احلسن من أهل تلمسان( م 4222هـ/989ت ر)حممد بن عبد اهلل الكتامي الضريعلي بن ،

أقرأ بسبتة إىل غاية وفاته ، أنهر ترمجته         ، ، متصرفا يف ذلك متقدما فيه ناصحا يف التعليم أهل تلمسان كان رمحه اهلل معتمدا يف جتويد القرآن ذاكرا حبالف األئمة
 .339، ص  ، القسم األول لسفر الثامن، ا لةيف: الذيل والتكم

 .339، السفر الثامن، القسم األول، ص  ابن عبد امللك املراكشي، املصدر السابق - 1
 . 339، ص نفسه  - 2
 .943 -938، ص ص  ، املرجع السابق عبد اهلل املرابط الرتغي - 3
 . 498ص ، جمموعة من املؤلفني، معجم مشاهري املغاربة  - 4
، وزارة األوقاف 4884، نوفمرب  ، أكتوبر ، سبتمرب 299، العد  دعوة احلق من بيوتات سبتة يف القرن الثامن ، ، لسالم شاقورعبد ا - 5
  .431،433، ص ص  ، اململكة املغربية ، الرباط والشؤون اإلسالمية

 .48، ص  ، املصدر السابق ابن القاسم األنصاري - 6
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 و ، إىل مدينة سال ليتوىل القضاء فيها ، مث شد الرحال 1ته على أعالم مشيختها ودرس هبافاس فأمت دراس
على احملجورين بني  كان البن الدراج رأي عندما اختلف فقهاء سبتة وفاس يف مسألة تقدمي القاضيقد  

 (م 1438/هـ 731) ت   عبد اهلل بن عبد املهيمن احلضرمي قاضي سبتة الفقيه أبا عبد اهلل حممد بن 
، و قد استحسن  وقاضي فاس أبو حامد بن أيب العباس أمحد بن قاسم الفهري املعروف بابن البقال

 .2اينالفقهاء و رجال الدين يف املغرب األقصى رأي ابن الدراج التلمس
 
 
 
 
 

، ارحتل جدهم عيية  : أصل هذا البي  العلمي من قبيلة توجني باملغرب األوسطبيت الونشريسي -ب
واستقر ببالد املغرب األقصى يف كنف الدولة املرينية على عهد السليان أيب  باملغرب األوسط من توجني

هذا البي  من  وكان أفراد ،3وسكن حبوز مكناسة (م 1421-1181هـ/721-181) يعقوب يوسف
 : الفقهاء حيث اشتهر منهم

فاس جبامع  وهو اإلمام املقريء مبدينة (م 4133هـ/233ت ) سليمان الونشريسي -4
 4ندي كتاب اجلالبرأ عليه األستاذ أبو عبد اهلل الر وق زناسييالقاضي إبراهيم ال عن هالفق األندلس أخذ 

، وهو منصب كان خمصصا لكبار األساتذة  األندلسوقد شغل سليمان الونشريسي كرسي اإلقراء يف جامع 
مهية هذا املنصب ، ومما يدل على أ ف العلوم والفنونوالشيوخ الذين كانوا يدرسون أمهات املصنفات يف خمتل

، وكان كرسي سليمان  هو أن صاحب كرسي اإلقراء يتم تسميته من قبل السليان املريين شخصيا
 .5دونةتفريغ واملالالونشريسي يقوم على 

                                           
 .23، ص  ، املرجع السابق عادل نويهض - 1
 192ص  ، 8الونشريسي ، املصدر السابق ، ج - 2
 .213 -211ص ص  ، : معجم أعالم اجلزائر ، وأيضا 192- 199 ، ص ص، نثري اجلمان  ابن األمحر - 3
 -  شيخ أيب احلسن الصغري،  تالمذة الأعيان  إبراهيم اليزناسي ، هو إبراهيم بن عبد اهلل بن أيب زيد بن أيب اخلري اليزناسي الفقيه العامل الصاحل

 . 99، أنهر ترمجته يف : جذوة اإلقتباس ، القسم األول ، ص م 4118/هـ213كان مفتيا بفاس، كان حيا بعد 
 .491 -491ص ص  ، نيل اإلبتهاج : ، وأيضا 349 -343ص ص ،  2ج، ، املصدر السابق  ابن القاضي - 4
، الرباط ،  ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية4893 ، يناير  211، العدد  احلق، دعوة  ، ظاهرة الكراسي العلمية يوسف الكتاين - 5
 . 431، 432ص  صاملغرب          
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كان فقيها عدال من   : م(4199هـ/ 283)ت الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي-2
وكان  1ل، يقرض الشعر، من ذوي السذاجة والفض فروع الفقهأهل احلساب والقيام على الفرائض والعناية ب

ت بن احلاج غرب أيب الربكا، أخذ عنه خامتة حمدثي امل من عدول مكناسة املربزين ومدرسي جامعها األعهم
، كما توىل مهمة التدريس يف املدرسة اليت  2مكناسة وسال م(، توىل قضاء4124هـ/221)ت  البلفيقي 

م( يف قصبة مكناسة واليت تعرف مبدرسة 4139-4299هـ/239-993) بناها أبو يوسف املريين
ع  له قضية مع وقد وق 3مدرسة القاضي أبو علي احلسن بن عيية الونشريسي ، ويقال هلا كذلك الشهود

م( أمر باإلختصار 4139-4119هـ/238-219عدول مكناسة ذلك أن السليان أبا عنان املريين )
، فشق ذلك  على عشرة من الشهود مبدينة مكناسة كتب فيهم إسم الشيخ احلسن بن عيية  الونشريسي

،  إىل مقام السليانح رجزا ورفعه ، فلما علم تشنيعهم صن نهعلى بعض شيوخ العدول املؤخرين حلداثة س
 : ومنه هذه األبيات

 ونستعينه علـى الدواهـي         نبــدأ أوال حبمـــد اهلل
 على النيب دونه كـل األنام         مث نوايل بالصـالة والسـالم
 ال زال يف خري مع األمـان        خليفـة اهلل أبــا عنــان
 هد إال أن يسنقد قيل ال يش        عبدكم جنل العييـة احلسـن
 من مجلة العشـرة الشهـود        وهو فـي أمركـم املعهـود
 وسنـه قـارب أربعــني         نص عليـه أمركـم تعيينـا
 بريـزةإأبرز فـي نهامهـا          على الفرائض لـه أرجـوزة
 .4ويقال أنه ملا وصل  هذه القصيدة للسليان أقره على ذلك

ويونس بن عيية  ،   العلمي مشايخ وعلماء أجالء منهم عثمان بن عييةواشتهر كذلك من هذا البي
،  م( الذين لقيهم مبدينة مكناسة1473هـ/771الونشريسي وهو أحد أساتذة لسان الدين بن اخلييب )
، والفقيه املدرس األستاذ يف فن العربية أبو علي عمر  وكان  له عناية بفروع الفقه وويل القضاء بقصر كتامة

 .5ثمان الونشريسيبن ع

                                           
 .439، ص  ، املصدر السابق بكيتالتن - 1
 .44-43، ص ص  1ج ، : اإلحتاف ، وأيضا 199، ص ، نثري اجلمان  ابن األمحر - 2
 .99-92ص ص  ، ، املصدر السابق ابن غازي املكناسي - 3
 .82، ص  تون، الروض اهل 231 -231، ص ص  3، ج نفح الييب ، وأيضا :493، ص  ، املصدر السابق التمبكيت - 4
 .134، ص 3،ج، نفح الييب  املقري - 5
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، وبيتهم من الرببر من قبيلة زواوة  وهم أصهار ابن احلاج القاضي:  بيت بني الزواوي -ج
، واشتهر من هذا البي  الفقيه الكاتب  ، وهم بي  فقه وتعليم للقرآن وكتابه الذين هم حبوزة مدينة جباية

ل ليلب العلم حيث نزل مدينة ارحت ،2باملغربوالذي نعته ابن خلدون بإمام املقربني  1حممد بن علي الزواوي
ان ، وك وله صوت من مزامري آل داوود ىوتفقه فيها على مشيختها وكان إماما يف القراءات ال جيار فاس 

 .3من حسن صوته يصلي بسليان وقته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أليف:ـصناعة الت

                                           
 .43ص  ، بيوتات فاس الكربى ، محرابن األ - 1
 .341، ص  2،ج ، املصدر السابق ابن خلدون - 2
 .494معجم أعالم اجلزائر، ص ،  82، ص  : نيل االبتهاج ، وأيضا422، ص 4، ج السابق، املصدر  ابن القاضي - 3
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ي الذي عرفته بالد املغرب األقصى مل إن دور ومسامهة علماء املغرب األوسط يف اإلشعاع الثقايف والعلم
، بل يرجع هذا األمر كذلك إىل املصنفات واملؤلفات املختلفة  يكن مقتصرا على اإلقراء والتدريس فحسب

 الرابع أن القرن الثامن اهلجري ، ذلك اليت وضعها علماء املغرب األوسط يف شىت العلوم النقلية والعقلية
... وتفوقه إذا قسناه و األدب و الدين و املنيق  نتاج يف التاريخ والسياسة، متيز بوفرة اإل عشر امليالدي

 فإن هذه املصنفات سامه  بال شك يف ازدهار احلياة الثقافية يلوبالتا ،1بالفرتة اليت سبقتها أو اليت تلتها
كبري من   ، وذلك نتيجة رحلة عدد والعلمية يف بالد املغرب اإلسالمي عامة وبالد املغرب األقصى خاصة

، حىت أنه أصبح من علماء  مراكش وتازة وسبتة وسط واستقرارهم يف مدنه مثل فاس وعلماء املغرب األ
، ومما يدل على ذلك هو أن اخلزائن العلمية باملغرب  املغرب األوسط من يعرف بالفاسي أو املكناسي

للمؤلفات واملصنفات اليت األقصى ال تزال حتتفظ بعدد من أصول املخيوطات األصلية أو بعض النسخ 
 وضعها علماء املغرب األوسط خالل هذه الفرتة.

، ومنها ما فقد لعدة  وهو أن املصنفات اليت وصلتنا أخبارها منها ما هو موجود وما جتدر اإلشارة إليه ،
 أهم املصنفات اليت وضعها علماء املغرب األوسط واليت كان هلا األثر ذكر ، لذا سنقتصر على أسباب

م واليت كان  13و14هـ/8و7يف املغرب األقصى خالل القرنني  لواضح يف تبلور احلركة الثقافية والفكريةا
 : نذكر منهم ملؤلفني الذين وضعوا مصنفات هامة، ومن أشهر ا نرباسا لكثري من طلبة وشيوخ بالد املغرب

 
 
 

 إثراء املكتبة : لقد أسهم أبو عبد اهلل املقري يف م(4138هـ/238)ت مؤلفات المقري -أ
: التصانيف الشهرية اليت  ، وقف عندها حفيده بقوله ، إذ كان  له آثار نافعة اإلسالمية بعياء هام
، لذا   ، ومن املعلوم أن املقري شارك يف خمتلف العلوم اإلسالمية تأليفا وتدريسا 2اقتادت احملاسن بزمام

لف يف التفسري والفقه واألصول والنحو ، حيث أ 3كان  مؤلفاته متنوعة ال تنحصر يف ختصص معني
)ت يسيالونشر ،قال  مائيت قاعدةبه القواعد الذي اشتمل على ألف و ومن أبرز كت  واألدب واملنيق

                                           
 . 413، ص  ، املرجع السابق عبد احلميد حاجيات - 1
 .1، ص4ج ، أزهار الرياض ، املقري - 2
معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث ،  ، اجلزء األول ، القواعد ، حتقيق ودراسة أمحد بن عبد اهلل بن محيد أيب عبد اهلل حممد املقري - 3

 .22، ص  ، السعودية ، مكة املكرمة اإلسالمي



ه8و7قرننيال ياة الثقافية يف املغرب األقصى خاللالفصل الثالث  مسامهة علماء املغرب األوسط يف احل  

 98 

وكتاب احملاضرات ،  1، مل يسبق إىل مثله ، كثري الفوائد ، إنه كتاب غزير العلم م( يف حقه4339هـ/841
 ، والكثري منها منقول عن بعض العلماء ة يف خمتلف الفنونالذي يشتمل على إفادات ذات مواضيع متنوع

بثقافة عامة ويؤهله للمناظرات واحملاضرات وإثراء اجملالس مبا يفيد  قارئه تههر أمهية الكتاب يف أنه يزود، و 
يرف و التحف و هو يف غاية ، وكتاب ال 2وقد وقف حفيده املقري على نسختني منه يف املغرب  وجيدي
بديعة جدا  عنه الونشريسي ، رأي  منه العجب العجاب و كتاب  شرح مجل اخلوجني وحاشيته قال احلسن 

، ومن أشهر كتبه يف التصوف   غريها، فيها أحباث وتدقيقات ال توجد يف  على خمتصر ابن احلاجب الفقهي
 وق، وهو من احلسن مبكان ال يلحق وقد شرحه الشيخ الصاحل سيدي أمحد زر  3احلقائق والرقائق

 .املكناسي
 
 
 

لقد حضي الشريف التلمساين  : م(4123هـ/224)ت مؤلفات الشريف التلمساني -ب
مبكانة متميزة بني علماء وكبار مشايخ عصره، وقد ذكره مؤلفي كتب الرتاجم واليبقات بأوصاف عديدة 

ج وحده تدل على رجاحة عقله وسعة إطالعه وتفقهه الكبري، حيث تذكر هذه املصنفات أنه كان نسي
  إليه إباط اإلبل شرقا وغربا باإلضافة   إليه إمامة املالكية باملغرب وضربانته ، وفريد عصره يف كل طريقة
،  كم( يف حقه أن غايته يف العلم ال تدر 4133هـ/931)ت  ، وقال ابن عرفة 4إىل كونه إماما حمققا نهارا

لم يصلنا عن أيب عبد اهلل ف يف جمال التأليف اأم ،5وملا ذكر له موته قال: لقد مات  مبوته العلوم العقلية
،  نهرا لشدة عنايته باإلقراء والتدريس إطالعه من خرب تأليفه سوى القليلرغم غزارة علمه وسعة  الشريف
،    ذكرهلمية أحيمجع  بني املنقول واملعقول وفتاوى ع الرغم من ذلك فإن ما ألفه من كتبولكن ب

:  التلمساين املهمة كتاب يف طليعة كتب الشريف ويأي ،6صيته العلميةوخلدت امسه وأكدت عهمة شخ

                                           
 .291، ص  3ج، نفح الييب ،  املقري - 1
 .293، ص  نفسه - 2
 .141 -142، ص ص  معجم أعالم اجلزائر: ، وأيضا  143، ص  املصدر نفسه - 3
 - ( هو أمحد بن سعيد امل4193-4134هـ/923-931أمحد زروق )وكان يقرئ  كناسي الفقيه اخلييب جامع القرويني مبدينة فاسم ،
 .429، ص 4، ج جذوة اإلقتباسأنهر ترمجته يف :  ،  باملدرسة املتوكلية

 .492-499 ، ص ص ، املصدر السابق ابن مرمي - 4
 .423، ص  نفسه - 5
 .442، ص  ، املصدر السابق الشريف التلمساين - 6
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 ، الذي انتفع به عدد كبري من طلبة ومشايخ بالد املغرب صول إىل بناء الفروع على األصولمفتاح الو 
 و اليلبة كثريا ، انتفع به العلماء كتب الفن و هو من أمجل ي، وألف كذلك شرح مجل اخلوجن اإلسالمي

 .1الميــعلى قراءته وتدبره ونسخه يف معهم مناطق بالد املغرب اإلس كبووأ
 
 
 
 
 
: حصل ابن مرزوق اخلييب على مكانة عالية عند  مؤلفات ابن مرزوق الخطيب -ج

السليان أيب احلسن املريين نتيجة ملوهبته و نبوغه املبكر ، فقد عينه السليان خييبا جبامع العباد ، و عندما 
قربني من السليان حيث عينه خييبا يف مسجده ، مث كاتبا لسره ، و أخريا ية أصبح من املأثب  كفاءة عال

 .2الذي أفاده يف حله و ترحاله ، و أبرم باسم خمدومه معاهدة صلح مع ملك قشتالة أستاذه
كان من بينها إزالة احلاجب عن فروع ابن   ، عدة تابن مرزوق اخلييب مؤلفا لقد كتب

، و من بني الكتب املهمة اليت ألفها  االشبيليد احلق ح األحكام الصغرى لعبب شر و كتا     احلاجب 
ثقافته الواسعة و عن قدرته على املناظرة و  اب برهن فيه مؤلفه عنو هو كت ، جىن اجلنتني يف شرف الليلتني

، و خالصة ان الغوص يف علمي األصول و الفروع و ال غرابة يف ذلك فابن مرزوق كان له علم يف هذا امليد
املؤلف عقد مقارنة بني ليلة القدر و ليلة املولد النبوي للمفاضلة بينهما ، فانيلق بعيدا حيلق يف  أنذلك 

األمر يتعلق ببحث طريق  أنأجواء فسيحة حبثا عن احلجج و األدلة لتدعيم موقفه و تعزيز رأيه ، و الواقع 
يسبق ألحد على ما يف علمنا ، أن عاجله مبثل هذا  جديد يف منهجه ، أصيل يف بابه فريد من نوعه ، مل

 .3ال من مواضيع النقل االجتهادمن مواضيع  موضوعااألسلوب ، فكان 
بالرغم من أن الهروف السياسية مل تساعد ابن مرزوق كثريا بل خانته يف أحيان أخرى ، حيث 

إىل تونس ، على أن لنا يف هذه دخل السجن يف زمن السليان أبو عنان املريين ، و اضير إىل االرحتال 
                                           

 -  عامل باحلكمة واملنيق ، أفضل الدين ، أبو عبد اهلل م( هو حممد بن نامارو بن عبد امللك اخلوخي4219هـ/919اخلوجني )ت ،  ،
 .422، ص  2، ج األعالم أنهر ترمجته يف : انتقل إىل مصر وويل قضاءها له كتاب "كشف األسرار عن غوامض األفتار" و"اجلمل"    فارسي األصل

 .421، ص  البستان : ، وأيضا423، ص  نفسه - 1
 . 21ابن مرزوق ، املصدر السابق ، ص  - 2
 حممد ابن شقرون ، من مهاهر وحدة الثقافة بني دول املغرب العريب ، اخلييب ابن مرزوق ، جملة املناهل ، العدد األول ، السنة األوىل ، - 3

 . 411ص ، تصدرها وزارة الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية ، الرباط ، املغرب ، 4821نوفمرب 
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تزال  جانبا مشرقا حافال باألعمال و املواقف اخلالدة من خالل املصنفات اليت تركها و اليت الالشخصية 
ماثلة إىل العيان تشهد لصاحبها جبهوده اجلبارة يف خدمة الثقافة اإلسالمية و شؤون الفكر ، ذلك أنه رغم 

و     الت اليت قام هبا داخل املغرب و خارجه ، فإن مؤلفاته األدبيةالتقلبات اليت عرفها ، و رغم التنق
فهو  لثقافة العربية و تاريخ اإلسالم العلمية تدل على طول باعه ، و سعة اطالعه ، و كبري إملامه بشؤون ا

 فقيه يف األصول و الفروع ، و عمدة يف احلكام .
لمي عن اطالع واسع و دقيق ، و أبان و مهما يكن من أمر فإن ابن مرزوق برهن بأسلوبه الع

باحلجج املوضوعية ، فكتاب جىن اجلنتني حيوي من  االستداللعن قدرة عجيبة على استنباط األحكام و 
و        األحاديث و األحكام الفقهية و األخبار و السري و النوادر و اليرائق و علم الكالم و أيام العرب 

 ، ما جيعلك تيمئن إىل ثقافته الواسعة و املتنوعة .الفقهية  العجم و شؤون اخلالف بني املذاهب
عهم الشخصيات املغربية اليت ربي  بني دول املغرب اإلسالمي بل حىت إن ابن مرزوق من أ

املشرق برباط ثقايف متني ، بتأثريها يف هذه الدول و بتأثرها هبا إىل حد تفاوت  درجاته حسب الهروف ، 
عياها و اتصل ئة و أوية املغربية يف حقبة معينة من تارخيها ، أخذ من هذه البيفهو منوذج من مناذج اهل

 .1بعلمائها و فقهائها فأفادهم و استفاد منهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                                           
، أنهر كذلك : عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين ، فهرس الفهارس و األثبات و معجم  413حممد ابن شقرون ، املرجع السابق ، ص  - 1

  . 322- 324، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ص ص  4892املعاجم         و املسلسالت ، إعتناء إحسان عباس ، اجلزء األول ، اليبعة الثانية 
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أن ابن قنفذ مكث يف بالد م(: من املعروف 4139هـ/938)ت مؤلفات ابن قنفذ -د
توىل قضاء دكالة سنة و  ، مراكش وسال ، زار خالهلا مدن عديدة مثل املغرب مثانية عشرة سنة

، حيث حصل على علوم كثرية  قامة اليويلة كان له نشاط علمي بارزوخالل هذه اإل م4192هـ/298
 .1حوله طلبة العلم ، وألتفو أهل العلم  واعتىن بلقاء الصاحلني

ا يف لفات اليت كتبهاملؤ  ، حيث يههر ذلك من خالل جمموعة يفلقد اعتىن ابن قنفذ بالتأل
ار مساه "تقريب الداللة يف شرح الرسالة" وشرح ؤلفات: شرح الرسالة يف أربعة أسفومن هذه املعلوم خمتلفة 

اخلوخي يف جزء صغري مساه "تلخيص العمل يف شرح اجلمل" يف املنيق، وشرح تلخيص ابن البناء العددي 
الكواكب" قال يف وصفه مل  وكتاب "تسهيل اليالب يف تعديل ،2مساه "حط النقاب عن وجوه احلساب"
، وقد اقتصرنا على هذه املؤلفات لفائدهتا العلمية خاصة يف ميدان  3يهتدي أحد إىل مثله من املتقدمني

 احلساب واملنيق والفلك.
يعترب العقباين من أكابر فقهاء املالكية  م(4139هـ/944)ت  :مؤلفات سعيد العقباني -هـ

ضره العلمية مدنه وحوا ، انتقل بني ، الرابع عشر امليالدي يالثامن اهلجر  يف بالد املغرب اإلسالمي يف القرن
، لذا كان يعترب أحد أقياب العالقات العلمية الوثيقة بني املراكز  فاس ووالثقافية مثل جباية و تلمسان 
 ف مناطقكار بني خمتل، وكان من بني العلماء الذين ساعدوا على تنقل األف الثقافية يف املغرب اإلسالمي

 .4نذاكالرغم من الوضع السياسي املضيرب آ، وهذا ب ، وبصفة خاصة بني كربيات مدنه بالد املغرب
يعترب سعيد العقباين من بني الرياضيني الذين ألفوا بعض الكتب يف احلساب يف القرن 

 ، الذي يعترب م(4124هـ/224اء )تشرح تلخيص أعمال احلساب" البن البنحيث كتب "   م41هـ/9
، ومن آثاره   ، وسيلة لدراسة تاريخ الرياضيات يف بالد املغرب اإلسالمي زيادة على مضمونه الرياضي احملض

                                           
 . 299، ص  ، املرجع السابق عادل نويهض - 1
 223 -221، ص ص  2، ج ، املرجع السابق العباس ابن إبراهيم السماليل - 2
 .298، ص ، املرجع نفسه  عادل نويهض - 3
، دار  2344أفريل وماي 1و 1م( جملة الوعي العدد 4139هـ/944، العامل الرياضي السعيد العقباين التلمساين )ت  يوسف قرقور - 4

 . 99الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص 
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يف   وزة ابن اليامسني"، وكتاب "شرح أرج مذهب اإلمام مالككذلك "شرح احلوفية" يف الفرائض على 
 .1ةـابلـرب واملقـاجل

م 41و41هـ/9و 2الل القرننياألوسط خإن املؤلفات واملصنفات اليت وضعها علماء املغرب 
يف ازدهار احلياة الثقافية والعلمية ليس يف بالد الغرب األقصى فحسب وإمنا يف معهم بال شك  سامه 

، وعليه فإن هناك مؤلفات عديدة يف خمتلف العلوم النقلية والعقلية لعلماء  جهات بالد املغرب اإلسالمي
وكان  مرجعا مهما خالل هذه الفرتة ،  و الثقافة يف هنضة العلوماملغرب األوسط كان هلا األثر الواضح 

، و قد حاولنا يف هذه الدراسة أن  املغرب األقصىال تزال حتتفظ هبا خزائن الكتب يف العلماء و    لليلبة
ألن  نتيرق إىل املؤلفات و املصنفات اليت وضعها علماء املغرب األوسط الذين ارحتلوا إىل املغرب األقصى

ناك مؤلفات أخرى ال تقل أمهية عن تلك اليت ذكرناها و اليت مت تأليفها من طرف علماء املغرب األوسط ه
الذين استقروا يف جباية أو تلمسان ، دون أن ننسى بعض املؤلفات اليت كتبها علماء و مشايخ املغرب 

فات كان  بال شك متداولة يف ذلك أن هذه املصن ، األوسط الذين ارحتلوا إىل بالد املشرق و استقروا هناك
من جهة ،  نا الثقايف خالل الفرتة املذكورةجانبا من تارخي يربزأرجاء البالد اإلسالمية وقتئذ ، و لعل هذا ما 

الذي كان فيه نصيب و       و من جهة أخرى مد جسور التواصل بني بالد املغرب و املشرق اإلسالميني 
    لعلماء املغرب األوسط حظ فيه.

 
 
 

                                           
 -  بربري  ، يف أهل فاس م( هو عبد اهلل بن حممد بن حجاج املعروف بابن اليامسني، الفقيه احلاسب4231هـ/934ابن اليامسني )ت ،

، أنهر : ابن أيب زرع  ، تويف ذبيحا مبراكش أرجوزة يف اجلرب لهاهلل بن قاسم علم احلساب و العدد ،  ، أخذ عن أيب عبدصل من بين حجاج أهل قلعة فندالوة األ
 .18، ص ة السنيةالفاسي الذخري 

 . 219 -212، ص ص  معجم أعالم اجلزائر : ، وأيضا439، ص  ، املصدر السابق ابن مرمي - 1
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الثقافية والعلمية يف املغرب األقصى خالل القرنني  ة علماء املغرب األوسط يف احلركةإن دور ومسامه
، نهرا لدور هؤالء العلماء يف متتني الروابط الثقافية بني املغربني  كانمب م  تعترب من األمهية13و14/ـه8و7

املغرب اإلسالمي خالل هذه الفرتة  بالد من جهة، ومن جهة ثانية إثراء وتنشيط احلركة الثقافية والعلمية يف
والفضل يف ذلك يرجع  ضحة املعامل خالل القرن التاسع اهلجري ،وا  ستكون نتائجها وانعكاساهتاواليت ،

 الدراسة. هذه باألساس للفرتة السابقة موضوع
ات عنيفة كتلك  هز إن الصالت الفكرية والثقافية بني بالد املغرب األوسط واملغرب األقصى مل تتعرض إىل

غرب األوسط وبين وأقصد هنا تلك احلروب العديدة بني بين عبد الواد يف امل اليت شهدهتا احلياة السياسية ،
اليت زادت يف تعميق العالقات  االعتباراتفإن أحد  ، ، بل على العكس من ذلك مرين يف املغرب األقصى

حيث كان يف كل مرة يتمكن سالطني بنو مرين من الثقافية بني املغربني كان  تلك التيورات السياسية، 
 و التقدير االحرتامرون بعني ته مدينة تلمسان، كانوا ينههتم على املغرب األوسط وخاصة حاضر بسط سيير 

إىل علماء املنيقة وال يدخرون جهدا يف البحث عنهم وتقريبهم من البالط املريين وجمالسهم العلمية اليت  
عدد كبري من علماء املغرب األوسط  نهممض، والذين كان من  العلماء وقتئذكان  تهم كبار الشيوخ و 

 ن(  وخليفته أبا عنام1438-1441/ـه731-741)خاصة يف عهد السليان أيب احلسن املريين 
 .(م1418-1438/ـه731-711)

علماء املغرب  إن التواصل الثقايف والعلمي بني املغربني األوسط واألقصى مل يقتصر فقط على توافد وارحتال
، بل هناك من علماء املغرب األقصى من شد هو اآلخر الرحال حنو بالد  األوسط إىل بالد املغرب األقصى

 بني علمائه االحتكاك، مما ساهم يف تعزيز الصالت الثقافية وزيادة  املغرب األوسط لزيادة حتصيلهم العلمي
ازدهار احلياة الثقافية و الفكرية يف بالد املغرب  الذي سينعكس بال شك يف مد جسور التواصل الثقايفو  ،

أنه تشكل   تبني املؤلفات واملصنفات التارخيية فإن ، ويف هذا الصدد اإلسالمي خالل الفرتة املدروسة
جمموعة من الفقهاء يف املراكز الثقافية يف بالد املغرب خالل هذه الفرتة، فبدأنا نسمع عن فقهاء فاس 

اء جباية... وبالتايل كان هناك حوار ثقايف وعلمي بني هؤالء الفقهاء وكان  هناك وفقهاء تلمسان وفقه
لفقهية والعلمية علماء شارك يف هذه املراسالت واملناظرات ا، وقد  مراسالت علمية تتم بني مدينة وأخرى

 ، مما يدل على درجة التأثري والتأثر احلاصل يف املنيقة ككل. واألندلس من بالد املغرب
وبالتايل كان  استفادة  ، املوقع اجلغرايف لبالد املغرب األوسط جعلها ملتقى التيارات الفكرية والثقافية إن

هي اليت نقلها علماء املغرب األوسط  االستفادةتلمسان وجباية كبرية وعهيمة، وهذه  مدينيت مدنه خاصة
جباية وتلمسان مقصد اليالب وكبار شيوخ  ، وهذا األمر هو الذي جعل مدينيت إىل بالد املغرب األقصى
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به علماء ومشايخ املغرب األوسط  اضيلع، مما يربز جانبا كبريا من الدور الذي  بالد املغرب اإلسالمي
 م .13و14ـ/ه8و7خالل القرنني 

إن ارحتال علماء املغرب األوسط إىل املغرب األقصى بقدر ما ساهم يف زيادة اإلشعاع الثقايف والعلمي 
يف زيادة التحصيل العلمي لعلماء املغرب األوسط الذين  كذلك  ، بقدر ما ساهم نشيط احلياة الثقافيةوت

، ومما يالحظ يف هذا الصدد  توافدوا على املغرب األقصى وذلك يف إطار ما يسمى بالرحلة يف طلب العلم
وإمنا هناك بعض من  اء ،ى اإلقراء والتدريس وتويل القضأن علماء املغرب األوسط مل يقتصر نشاطهم عل

هؤالء العلماء مثل اآلبلي واملقري أبديا بعض املالحهات حول طريقة التعليم ومؤسساته ووجها يف هذا 
للمؤسسات التعليمية الرمسية اليت أنشئ  خالل هذه الفرتة ، هذه اآلراء واالنتقادات  انتقاداتاخلصوص 

كن لبالد املغرب اإلسالمي عهد به ، و هو الثقايف مل يجديد يف احلقل  اجتاهسامه  إىل حد ما يف بلورة 
يف مقدمة كتابه العرب  صوالفيما بعد إىل أن يفرد ف م (1321هـ/828)ت  األمر الذي دفع بابن خلدون

  املنهجية املناسبة للمعلم و املتعلم .يشخص فيه حال التعليم و يقرتح 
الفرتة اليت شهدت إنتاج غزير  هو بالنسبة لبالد املغرب ، ، الرابع عشر امليالدي إن القرن الثامن اهلجري

ومل يكن حيدث هذا األمر لوال العناية  ملؤلفات اليت وضع  يف هذه الفرتة ،ومتنوع عربت عنه املصنفات وا
وهي الرعاية  لواد يف تلمسان وبنو مرين يف فاسالكبرية والفائقة اليت حرص على رعايتها سالطني بنو عبد ا

الدين  ت يف األخري بعياء علمي غزير شارك فيه علماء املغرب األوسط مبصنفات ومؤلفات يفاليت أمثر 
 وكان  مرجعا مهما لليالب والشيوخ يف ذلك الوق . والتاريخ واملنيق واحلساب

 السابع و الثامن اهلجريني ما ميكن اإلشارة إليه هو أن بالد املغرب األوسط واألقصى عرف  خالل القرنني
والكتاب زمخا ثقافيا كبريا و باألخص القرن الثامن اهلجري ، و الذي أمجع كثري من املؤرخني  م13و14

الذين تناولوا هذه الفرتة بالدراسة والتحليل ، على أهنا متثل مرحلة متقدمة يف تيور الفكر وازدهار احلركة 
و كذلك املغرب األقصى        سطو اليت سامه  يف تكوينها و بلورهتا خنبة من علماء املغرب األو  الثقافية

فكان ذلك عامال مهما بالنسبة  ثر باليرف اآلخراستياع كل طرف أن يؤثر ويتأ، و يف هذا اخلضم 
مل يسبق أن عرفته وشهدته بالد ،وإنتاجا وافرا ومتنوعا ، للحركة الثقافية والعلمية اليت عرف  نشاطا ملحوظا 

م ميكننا 11هـ/1بالد املغرب بعد هذه الفرتة خاصة خالل  القرن ، وبالنهر إىل ما شهدته  املغرب من قبل
 8و7أن نقول بأن الفضل يف ذلك يرجع إىل الفرتة اليت تناولناها بالدراسة يف هذا املوضوع وهي فرتة القرنني 

 م.13و 14هـ/ 
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 48 ...................................................................................................تيارت : -

 )ح(
 72 ...................................................................................................احلجاز : -

 )ج(
 31،31،17 ..................................................................................جامع األندلس : -
 34......................................................................................:) فاس (جامع احلمراء  -
 11،78 .............................................................................: ( غرناطةجامع احلمراء )  -
 34 ..............................................................................................لزهر :جامع ا -
 18 ............................................................................جامع سيدي أيب احلسن التنسي : -
 34 ............................................................................................جامع الشرفاء : -
 31 ........................................................................................جامع فاس اجلديد : -
 31،34،31،31،71.......................................................................جامع القرويني :. -
 33 ........................................................................................اجلامع الكبري بتازة : -
 33.... ...........................................................................جامع الكتيبة ) مراكش ( :... -
 71 ...........................................................................................جامع املوحدين : -
 11،41،14، 12 ...................................................................................اجلزائر : -
 14، 11، 3..................................................................................اجلزيرة اخلصراء : -
 11 ...................................................................................................جليانة : -

 )د(
 17 ....................................................................................................درعة : -
 74،121 ............................................................................................دكالة : -
 18،17 ..............................................................................................دمشق : -

 )ر(
 17،33...............................................................................................الرباط : -
 17، 11 .........................................................................................رباط الفتح : -
 11،17،34،13،122 ..........................................................................رباط تازة : -
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  11............... .....................................................................رياح ) قبائل( : ....... -
 )ز(

 13، 11، 1، 1.......................................................................................الزاب : -
 43 ....................................................................................زاوية أيب مدين بالعباد : -
 43 .........................................................................................زاوية أيب يعقوب : -
 43 ......................................................................................زاوية سيدي احللوي : -

 )س(
 122، 34،31،12،11،17،18،11،11،17،71،77،81،11،11، 11،31.. .................:سبتة-
 1 ،8................................................................................................السرسو : -
 11، 17، 11، 13، 1...........................................................................سجلماسة : -
 18،71،74،73،13،11،17،121،  17،34................ .....................................سال : -

 )ش(
 34..... .........................................................................................شالة :....... -
 17،11،18،72. ..............................................................................الشام :...... -
 11 ...................................................................................................شريش : -
 12،11 ...............................................................................................شلف : -

 )ص(
 1 ...................................................................................................الصحراء : -
 

 )ط(
 11،14،13،11،72 ...............................................................................طريف : -
 4،11،34 ............................................................................................طنجة : -

 )ع(
 44،43،34،72 .....................................................................................العباد : -
 11 ...................................................................................................العراق : -
 11،14 ،13،11، 4...............................................................................عقاب :ال -
 73 ...................................................................................................عقبان : -
 18 ..................................................................................................العلويني : -

 )غ(
 32،11،12،17،72،83،12، 11،11............... ................................غرناطة :........... -
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 )ف(
 11.... ..................................................................................فازار :............... -
ـــــــــــــــــــــــــ -  ،11، 11، 12، 11، 18، 17، 11، 11، 14، 12................................................اس :ف
،44،32،31،34،33،31،31،37،38،12،14،11،17،18،12،11،11،11،11،17،11،72،71،71،

74،73،71،77،71،82،81،81،84،83،81،87،12،11،11،14،11،17،11،122،121 
 34،31..........................................................................................فاس اجلديد : -
 41،44... ...................................................................................فرنسا :....... -
  11............... ...................................................................فكيك : ................ -

 )ق(
 17،11،71 .........................................................................................القاهرة : -
 3،14،38 ............................................................................................قرطبة : -
 32،31،12،81...................................................................................القرويني : -
 14،13، 11 ،12.. .........................................................................قسنيينة :..... -
 11 ...................................................................................................قييانة : -
 11،72. ................................................................................قشتالة :............. -
 12،12،38،11 ..................................................................................القريوان : -

 )ك(
 41.... .............................................................................كلوين ) متحف ( :.......  -

 )م(
 18 ....................................................................................................مالقة : -
 14 ...................................................................................................جمريط : -
 18،42 ..................................................................................مدرسة أوالد اإلمام : -
 84،83،88،12، 37،12....... ........................................................املدرسة البوعنانية : -
 74 .........................................................................................املدرسة التاشفينية : -
 31 .........................................................................................احللفائيني :مدرسة  -
 31........................................................................................مدرسة دار املخزن :  -
 43 .....................................................................................مدرسة سيدي احللوي : -
 31 ...........................................................................................املدرسة الشارية : -
 17.. .............................................................................مدرسة الشهود : ........... -
 31... .......................................................................................سة الصهريج :مدر  -
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 44،124 ......................................................................................مدرسة العباد : -
 31،73،88................................................................................مدرسة العيارين :  -
 31 .........................................................................................املدرسة املصباحية : -
 41 ..........................................................................................املدرسة اليعقوبية : -
 11 ....................................................................................................املدية : -
 17 ،17 .............................................................................................املدينة :  -
 11، 11................... ...................................................................مديونة :....... -
 34،31،12،14،11،74،73،81،122،121، ،18، 17، 13، 11، 7، 1، 4.........مراكش :..... -
 11 ....................................................................................................ة :املري -
 18 .................................................................................مسجد إبراهيم املصمودي : -
 11،44 .....................................................................................مسجد أيب مدين : -
 47 .....................................................................................:(جباية) املسجد األعهم -
 17،18،41،44،43.. ..........................................................:(تاكرارتاملسجد األعهم ) -
 18 .......................................................................................مسجد أوالد اإلمام : -
 17 ....................................................................................:(أكاديراملسجد اجلامع ) -
 33 ............................................................................................مسجد حسان : -
 11،42 ................................................................................مسجد سيدي احللوي : -
  121، 123، 81، 81، 72، 18، 14،17... ..................................................املشرق :. -
 11،17،18،72،71.... ...........................................................................مصر : -
 17،11،17 ...........................................................................................مكة : -

 11،31،71،74،73،88،17،18،.............................................................مكناسة: ....
 12... ................................................................................مليانة :................. -
 11.................. ...................................................................ملوية :............... -
 8،12..............................................................................................املنصورة :  -

 )ن(
 11..................................................................................................ندرومة :  -

 )و(
 17 ............................................................................................وادي أم الربيع : -
 7،11 ..........................................................................................وادي إيسلي : -
 11 ...............................................................................................وادي سبو : -
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 18 ...............................................................................................وادي غفو : -
 1... ...............................................................................................وانشريس : -
 7 ......................................................................................................وجدة : -
 73 ...................................................................................................وهران : -
 11، 11... ..............................................................................ملوية :........وادي  -
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 فهرس األعالم
 )أ(

،  83 ، 72،  72 ..............................................................................راهيم األبلــي :بــإ -
72  ،27  ،22  ،27  ،22  ،22  ،22  ،28  ،27  ،23  ،38  ،37 ،92،27،22 
 23...............................................................................إبراهيم بن أيب بكر التلمساين : -

 2 ................................................................................إبراهيم بن إمساعيل بن عالن : -  
 27 ...........................................................................إبراهيم بن عبد الرمحن بن اإلمام : -
 27 .....................................................................................إبراهيم بن عبد الرفيع : -
 28،27 .........................................................................:..ديإبراهيم بن حممد املصمو   -
 83 ..........................................................................:..... اهيم بن موسى املصموديإبر  -
 22...........................................................................................إبراهيم الثغري :  -
    22 .........................................................................................إبراهيم اليزناسي : -
 22 .............................................................................................ابن أيب الربيع : -
 72 ..............................................................................................ابن أيب زرع : -
 27 ....................................................................................: ) أبو الوليد (ابن األمحر -
 78، 77، 82،77.. ......................................................ر ) حممد حاكم غرناطة ( :ابن األمح -
 72،73.... ...............................................................:................إبنـــــــــــــــــــــــــا اإلمـــــــــــــــــــــــــام  -
،87،72 ،28 ،22 ،28 ،27 ،28 ،22 ،22 ،23 ،27 ،27 ،22 ،22 ،37 ،27    
 27 ..................................................................................................ابن بري : -
  27، 72 ..........................................................................................ابن بيوطة : -
  872، 38، 27، 22، 28، 27 ، 82............................................................ابن البناء : -
 77 ...............................................................................................ابن تومرت : -
   23، 72، 72 .............................................................................ابن احلاج الفاسي : -
 22 ........................................................................................ابن احلاج القاضي : -
 878، 878، 32، 22 .........................................................................ابن احلاجب : -
، 87،72..............................................................................ابن خلدون عبد الرمحن : -

72 ،88 ،82 ،83 ،72 ،73 ،27 ،28 ،27 ،27 ،22 ،22 ،22 ،22 ،37 ،37 ،32 ،22 
 22 ..........................................................................................ابن خلدون حيي : -
  22، 27،32، 27، 22، 22، 27، 82 ........................................................ابن مخيس : -
  22، 22، 23 ...................................................................................ابن الدراج : -
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 22 ............................................................................................ابن دقيق العيد : -
 72 .................................................................................................ابن رشد : -
  22، 27 ...........................................................................................ابن رشيد : -
   32، 37، 22......................................................................................ابن زمرك : -
  72 ...............................................................................................ابن زكري : -
 72 ................................................................................................ابن الشاط : -
  32 .........................................................................................ابن صاحل الفاسي : -
  37، 22 ................................................................................ابن الصباغ املكناسي : -
 28..................................................................................................ابن صعد : -
   72 ..................................................................................................ابن ظفر : -
 32 ..................................................................................................ابن عباد : -
 22 ،72 .............................................................................ابن عبد امللك املراكشي : -
 72 ...............................................................................................: ابن عذاري -
 877، 22، 22 ....................................................................................ابن عرفة : -
 82 ................................................................................................ابن العيار : -
 33 ................................................................................................غازي :ابن  -
 83 ...............................................................................................ابن الفحام : -
  872، 32، 28، 82.............................................................................. ابن قنفذ : -
 72 ................................................................................................ابن مالك : -
 27، 28، 23، 88 .......................................................................ابن مرزوق احلفيد : -
، 88، 72 ................................................................................ابن مرزوق اخلييب : -

87 ،82 ،82 ،77 ،22 ،27 ،27 ،37 ،32 ،32، 878 ،877 
 27 ..................................................................................................ابن مرمي : -
 72........................................................................................ابن منصور املغراوي : -
 72 .................................................................................................ابن هانئ : -
  872، 27 .......................................................................................ابن اليامسنب : -
  28، 22 ..................................................................................أبو إسحاق إبراهيم : -
 22، 82، 73............................................................أبو إسحاق إبراهيم بن خيلف التنسي :  -
 82 .....................................................................................أبو إسحاق التلمساين : -
  27، 87 .................................................................................أبو إسحاق احلفصي : -
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  32، 37، 22 ...........................................................................أبو إسحاق الشاطيب : -
 22.......................................................................................كات الباروين :أبو الرب  -
 22، 28......................................................................ي :..أبو الربكات ابن احلاج البلفيق -
 22..........................................................................................أبو بكر بن طلحة : -
 82 ،82...........................................................................أبو بكر بن عبد احلق املريين : -
   82، 82......................................................................................أبو بكر بن حميو : -
  22، 27، 87، 72، 88، 2....................................................أبو تاشفني عبد الرمحن األول : -
  88، 87.. .........................................................................................أبو ثاب  : -
 87 ..........................................................................................أبو ثاب  الزعيم : -
 27.........................................................................................أبو جعفر بن الزبري : -
 72 ........................................................................................أبو حازم الغرناطي : -
 22.............................................العباس أمحد بن القاسم الفهري :.................أبو حامد بن أيب  -
   27.......................................................................................أبو احلسن بن الشيخ : -
 22 ......................................................................................أبو احلسن التلمساين : -
   82.............................................................................أبو احلسن التنسي : ............ -
 22 .........................................................................................أبو احلسن الزيات : -
  27، 77 ...............................................................................أبو احلسن الصرصري : -
 27، 22، 28، 27، 22، 77 ............................................................بو احلسن الصغري :أ -
 72 ................................................................................أبو احلسن الغافقي الشاري : -
 22 ...................................................................................أبو احلسن علي بن جابر : -
 83 ....................................................................محد احلرايل :أد بن أبو احلسن علي بن حمم -
 27 ...................................................................................أبو احلسن علي اخلزاعي : -
، 78، 78، 77، 88، 87، 2...............................................................أبــو احلســن املــريين : -

72 ،88 ،82 ،78 ،77 ،72 ،27 ،22 ،27 ،28 ،27 ،22 ،23 ،27 ،22 ،37 ،38 ،32 ،878  
  82، 83، 82، 82، 2...............................................................أبو حفص عمر املرتضى : -
   87..............................................................................: ) أمحد بن مرزوق ( مارةعأبو  -
  38، 22، 28، 22، 87، 73، 72، 87 .............................................أبو محو موسى األول : -
   22، 83، 87، 87، 73، 72، 88 ..................................................أبو محو موسى الثاين :  -
 22 ................................................................................أبو اخلياب عمر بن دحية : -
 83، 2.............................................................................................أبو دبوس : -
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   22، 77 ........................................................................أبو الربيع سليمان الونشريسي : -
   27..........................................................................................أبو زكريا السراج : -
  83.. ...............................................................................أبو زكريا السييفي :...... -
  87، 88، 2 ..........................................................................: احلفصي أبو زكريا حيي -
 78 ......................................................................:ابن أبو يوسف يعقوب املريين  أبو زيان -
 3 ........................................................................................أبو زيان حممد األول : -
  27، 37، 22، 22، 28، 27، 28، 22، 82، 88، 87، 73................أبو زيد عبد الرمحن بن حممد : -
      28، 27 .....................................................................................: أبو زيد اللجائي -
  28 ............................................................................................أبو سامل املريين : -
 32 .........................................................................................أبو سعيد بن لب : -
 2........................................أبو سعيد عثمان :..................................................... -
   27، 22، 27، 87، 73، 82، 77، 87، 3.........................................أبو سعيد عثمان األول : -
  72، 72، 82، 77، 82، 88، 2...... ....................................................أبو سعيد املريين : -
  72  ....................................................................ضياء مصباح بن عبد اهلل الياصوليت :أبو ال -
 77 .................................................................................................أبو عامر : -
 27 ...........................................................................أبو العباس أمحد بن أمحد املشو  : -
 23 .................................................................................أبو العباس أمحد بن عمران : -
 28 ................................................................................أبو العباس أمحد بن مرزوق : -
 37، 23، 27، 82 .................................................................أبو العباس أمحد الزواوي : -
 23 ..........................................................................أبو العباس أمحد بن أمحد املروري : -
 27. ......................................................................أبو العباس أمحد بن شعيب اجلزنائي :. -
  27، 83، 82 .............................................................................أبو العباس الغربيين : -
    27، 32، 28 .............................................................................: أبو العباس القباب -
 22 .....................................................................................أبو عبد اهلل بن احلكيم : -
  82. ............................................................................ن مرزوق : ......أبو عبد اهلل اب -
  27، 22، 83 ................................................................أبو عبد اهلل بن النجار التلمساين : -
 27........................................................................................أبو عبد اهلل الباروين : -
 28 .............................................................................أبو عبد اهلل بن شعيب الدكايل : -
  77.. .....................................................................رمي احلدودي :.أبو عبد اهلل بن عبد الك -
 23 ...............................................................................أبو عبد اهلل بن هدية القرشي : -
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 22 ........................................................................................أبو عبد اهلل التجييب : -
  27.. ..............................................................................الرتجايل :....... أبو عبد اهلل -
 82.................................................................................بو عبد اهلل التميمي القلعي :أ -
 22 .......................................................................................أبو عبد اهلل الرندي : -
 23 .......................................................................................أبو عبد اهلل الزواوي : -
 22........................................................................................أبو عبد اهلل السبيت :  -
 87.. ........................................................................أبو عبد اهلل السالوي :............ -
، 87، 73 ...........................................................................أبـــــــــــو عبـــــــــــد اهلل الشـــــــــــريف : -

82 ،22 ،23 ،28 ،22 ،38 ،32 ،32 ،27 ،27 ،28 ،22، 877   
   87، 72 .........................................................................و عبد اهلل الشوذي احللوي :أب -
 72 ........................................................................................أبو عبد اهلل الغافقي : -
 37 .....................................................................................أبو عبد اهلل القيجاطي : -
 22 ........................................................................................أبو عبد اهلل القيسي : -
 22.....................................................................يب :.اهلل حممد بن أيب جعفر القرط أبو عبد -
 37..............................................................أبو عبد اهلل حممد بن سعيد الصنهاجي الزموري : -
 28، 28 ................................................................مد بن عبد اهلل بن اإلمام :أبو عبد اهلل حم -
  28، 23 .................................................أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املهيمن احلضرمي : -
 27 .................................................................................أبو عبد اهلل حممد بن هالل : -
 23 ...............................................................................أبو عبد اهلل حممد بن يوسف : -
 87 ......................................................................................أبو عبد اهلل املستنصر : -
 2 ..............................................................................................أبو عزة زيدان : -
 27 ...................................................................................أبو علي بن أمحد امللياين : -
 77.. ............................................................................و علي بن األزرق :.........أب -
 23 .......................................................................................أبو علي بن احلسني : -
   27، 22، 27، 28، 28 .......................................................ين املشدايل :أبو علي ناصر الد -
  23، 28 .................................................................................أبو علي الونشريسي : -
  32، 28، 72 ..........................................................................أبو عمران العبدوسي : -
، 22، 22، 72، 78، 77، 77، 87، 72، 88، 87.......................................أبــو عنــان املــريين : -

22 ،22 ،23 ،22 ،27 ،28 ،27 ،27 ،23 ،37 ،38 ،32 ،32 ،27 ،28 ،27 ،28 ،23  ،878  
 72 ..............................................................................زوزي :أبو فارس عبد العزيز املل -
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 28 .........................................................................................أبو القاسم السبيت : -
  22، 22، 23، 78 ........................................................................أبو القاسم العزيف : -
  28 ........................................................................................أبو حممد خلف اهلل : -
  83 ...............................................................................أبو حممد عبد احلق بن الربيع : -
 22 ....................................................................................أبو حممد فضيل املقري : -
 28.............................................................................أبو حممد عبد املهيمن احلضرمي : -
 7 .....................................................................................أبو حممد عبد اهلل العادل : -
 33 ................................................................................أبو جممد عبد اهلل العبدوسي : -
 32 .........................................................................................أبو حممد اللخمي : -
  87، 88، 72...............................................................................أبو مدين شعيب : -
 23 ............................................................................أبو مروان حممد بن أمحد الباجي : -
   27، 87، 88، 72 ................................................................أبو موسى عمران املشدايل : -
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  87، 73 ......................................................يعقوب) والد السليان أبو محو موسى األول( :أبو  -
  78، 3....... ..................................................................وب يوسف املريين :.....أبو يعق -
 8 ..................................................................................أبو يعقوب يوسف املنصور : -
   22.....................................................................أمحد بن إبراهيم بن عبد الرمحن اجلزري : -
 23....................................................................................أمحد بن احلسن املديوين : -
 27 .............................................................................................أمحد بن زاغو : -
 82 .................................................................................أمحد أبو العباس النقاوسي : -
  72... .........................................................................أمحد بن حممد اللميي :......... -
 27 .....................................................................:...محد بن مسعود بن احلاجة التونسي أ -
 878 ............................................................................................أمحد زروق : -
 27 ..............................................................................................أمحد امللياين : -
 72 ............................................................................ ....................األدارسة : -
 78 ................................................................................. ............إدريس الثاين : -
 28....................................................................... .......األشرف ) سليان املماليك ( : -
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  33، 32 ........................................................................ ..................البخاري : -
  22، 28، 2 ...................................................................... ...............توجني : وبن -
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  27، 27، 28، 88، 87، 88، 87، 2............................................ .............حفص : وبن -
 2 ................................................................................ .................راشد : وبن -
 22، 87، 73 ،2،87............................................................ .................زيان : وبن -
، 2، 2 ..........................................................................................عبـــد الـــواد : وبنـــ -
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  22، 22...........................................................................................زيف :الع وبن -
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77 ،78 ،72 ،72 ،72 ،73 ،72 ،27 ،28 ،27 ،22 ،22 ،22 ،22 ،22 ،27 ،23 ،37 ،28 ،28  
 2 ..................................................................................... ............ميهر : وبن -
  82، 87بنو واسني :........................................................................................... -
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Atallah (D) op cit , p 314. 
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 ادر :ـــالمص
 م ( 1328هـ/  812 األمحر: أبو الوليد إمساعيل ) ت ابن 

  رضوان الداية ، اليبعة الثانية  حممد يف شعر من نهمين و إياه الزمان ، حققه و قدم له ننثري اجلما -     
 . 1187مؤسسة الرباط ، بريوت       
 . 1171الرباط بيوتات فاس الكربى ، دار املنصور لليباعة و الوراقة ،  - 
 م ( 1411هـ/  711 : حممد بن عبد اهلل اللواي ) ت ابن بيوطة 
وضع و    رحلة ابن بيوطة املسماة ، حتفة النهار يف غرائب األمصار و عجائب األسفار ، قدم له وحقق - 

 .1117اململكة املغربية ، الرباط  أكادمييةخرائيه و فهارسه عبد اهلل التازي ، منشورات 
 م ( 1411هـ/  711 رع : علي بن عبد اهلل الفاسي ) ت ز ابن أيب 
القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و تاريخ مدينة فاس ، دار املنصور لليباعة و  بروضاألنيس امليرب  - 

 . 1171الوراقة ، الرباط 
 . 1171الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية ، دار املنصور لليباعة و النشر ، الرباط  - 
  : م ( 1471هـ/  773 إبراهيم بن عبد اهلل بن حممد ) تابن احلاج النمريي 
و إعداد حممد ابن نيينة و الزاب ، دراسة سق إىليف احلركة السعيدة  اآلدابفيض العباب و إفاضة قداح  - 

 ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان . 1112شقرون ، اليبعة األوىل 
  م ( 1338هـ/  811 د بن علي ) تحجر العسقالين : أمحابن 
 . 1114الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، دار اجليل ، بريوت  - 
 م (  1473هـ/  771 ابن اخلييب : لسان الدين ) ت 
اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، حقق نصه و وضع مقدمته و حواشيه حممد عبد اهلل عنان ، اليبعة األوىل  - 

 جني ، القاهرة .، مكتبة اخلا 1177
 . 1411رقم احللل يف نهم الدول ، امليبعة العمومية حباضرة تونس احملمية  - 
 م ( 1478هـ/  782 دون : أبو زكريا حيي بن حممد ) تابن خل 
 . 1124بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد ، ميبعة بيري فونتانا الشرقية يف اجلزائر  - 
  م ( 1321هـ/  828 عبد الرمحن بن عمر ) ت: أبو زيد ابن خلدون 

و       بط املنترهم من ذوي الشأن األكرب ، ضالرببر و من عاصواخلرب يف تاريخ العرب  املبتدأ ديوان - 
 . 1222خليل شحاذة ، مراجعة سهيل زكار ، دار الفكر ، بريوت  سوضع احلواشي و الفهار 
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، عارضه بأصوله و علق حواشيه حممد بن تاوي  الينجي ،  التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا - 
 . 1227وزارة الثقافة ، اجلزائر 

 م ( 1112هـ/  117 ات التاديل : أبو يعقوب يوسف ) تابن الزي 
،  1117رجال التصوف و أخبار أيب العباس السبيت ، حتقيق أمحد التوفيق ، اليبعة الثانية  إىلالتشوف  - 

 و الرباط . اآلدابمنشورات كلية 
  ابن الشاط : القاسم بن عبد اهلل 

اإلشراف على أعلى شرف يف التعريف برجال سند البخاري من طريق الشريف أيب علي بن أيب الشرف ،  - 
 1181حتقيق إمساعيل اخلييب ، منشورات مجعية البعث اإلسالمي ، تيوان ، املغرب 

 : م ( 1424هـ/  724 أبو عبد اهلل حممد األنصاري ) ت ابن عبد امللك 
الذيل و التكملة لكتايب املوصول و الصلة ، تقدمي و حتقيق و تعليق حممد بن شريفة ، أكادميية اململكة  - 

 . 1183املغربية 
  م ( 1114هـ/  111 ) تابن غازي : أيب عبد اهلل حممد بن أمحد 
 ، الرباط . 1111هلتون يف أخبار مكناسة الزيتون ، طبعة الروض ا - 
اليبعة   رية ، سليان بن مليح األمسري  الزيتون ، دراسة و حتقيق عيا أبو الروض اهلتون يف أخبار مكناسة  - 

 ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة . 1227األوىل 
 م (  1417هـ/  711 ابن فرحون : برهان الدين ) ت 
اليبعة  ون بن حمي الدين اجلنان مالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ، دراسة و حتقيق مأ - 

 . 1111، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان  1111األوىل 
  ( 1111هـ/  1211 تابن القاضي : أمحد بن حممد بن أمحد  ) م 
 . 1174يف من حل من األعالم  مدينة فاس ، دار املنصور لليباعة و الوراقة ، الرباط  قتباسإلاجذوة  - 
اليبعة األوىل  ، حتقق حممد األمحدي أبو النور  عيان املسمى ، درة احلجال يف أمساء الرجالذيل وفيات األ - 

 . 1171، دار الرتاث ، القاهرة 
  م ( 1327هـ/  812 : أبو العباس أمحد القسنييين ) تابن قنفذ 
بريوت   يدةالوفيات ، حققه و علق عليه عادل نويهض ، اليبعة الرابعة ، منشورات دار األفاق اجلد - 

1184 . 
الدار  ذيل النيفر و عبد اجملبد الرتكي الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية ، تقدمي و حتقيق حممد الشا - 

 . 1118التونسية للنشر 
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، مكتبة الرشد  1224شرف اليالب يف أسىن امليالب ، حتقيق عبد العزيز صغري دخان ، اليبعة األوىل  - 
 ، السعودية .

 م ( 1471هـ/  781 : أبو عبد اهلل حممد اخلييب ) ت ابن مرزوق 
املسند الصحيح احلسن يف مثثر و حماسن موالنا أيب احلسن ، دراسة و حتقيق ماريا خيسوس بيقريا  تقدمي  - 

 . 1181حممود بوعياد ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر 
  م ( 1121هـ/  1213ابن مرمي : أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ) كان حيا 
البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان ، و قف على طبعه و اعتىن مبراجعة أصله حممد بن أيب شنب  - 

 . 1128، امليبعة الثعالبية ، اجلزائر 
  األنصاري : حممد ابن القاسم السبيت 
 ، اليبعة الثانية  بن منصور األخبار عما كان بثغر سبتة من سين اآلثار ، حتقيق عبد الوهاب اختصار - 

 . 1184الرباط 
 م (  1113هـ/  1241 التنبكيت : أمحد بابا ) ت 
  1181 اهلرامة ، اليبعة األوىل بتيريز الديباج ، إشراف و تقدمي عبد احلميد عبد اهلل االبتهاجنيل  - 

 منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ، طرابلس .
 م ( 1314هـ/  811 اجلليل احلافظ ) ت د اهلل بن عبدالتنسي : حممد بن عب 
نهم الدر و العقيان يف بيان شرف بين زيان ، حققه  علق عليه حممود بوعياد ، املؤسسة الوطنية للكتاب  - 

 . 1181، اجلزائر 
  م ( 1411هـ/  712اجلزنائي : أبو احلسن علي ) كان حيا 
 . 1111بن منصور ، اليبعة الثانية  جىن زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس ، حتقيق عبد الوهاب - 
  م ( 11هـ/  1احلمريي : حممد بن عبد املنعم السبيت ) هناية القرن 
 . 1183، اليبعة الثانية ، بريوت ، مكتبة لبنان  املعيار يف خرب األقيار ، حتقيق إحسان عباس الروض 
 م ( 1121هـ/  111 وطي : جالل الدين عبد الرمحن ) تالسي 
دار   1171، اليبعة الثانية  إبراهيم عاة يف طبقات اللغويني و النحاة ، حتقيق حممد أبو الفضلبغية الو  - 

 الفكر .
 م ( 1411هـ/  771 اهلل حممد ) ت الشريف التلمساين : أبو عبد 
 دراسة و حتقيق  معرفة الفروع على األصول و يليه مثارات الغلط يف األدلة ، إىلمفتاح الوصول  - 
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لبنان  بريوت   باعة و النشر و التوزيع ، اليبعة األوىل ، املكتبة املكية ، مؤسسة الريان للي ركوسحممد علي ف
1118. 

  الصفدي : صالح الدين خليل بن أيبك 

الرتاث  إحياءالوايف بالوفايات ، حتقيق و اعتناء أمحد األرناؤوط ، تركي مصيفى ، اليبعة األوىل ، دار  - 
 . 1222 العريب ، بريوت ، لبنان

  : م ( 14هـ/  7 عبد اهلل حممد بن حممد ) ت أبوالعبدري 
  1227الرحلة املغربية ، تقدمي سعد بوفالقة ، منشورات بونة للبحوث و الدراسات  - 
  : ( 1431هـ/  731 شهاب الدين أمحد بن فضل اهلل ) تالعمري 
مع الثقايف ، اإلمارات العربية املتحدة مسالك األبصار يف ممالك األمصار ، حتقيق محزة أمحد عباس ، اجمل - 

1221 . 
 ( 1423هـ/  723 أمحد ) ت الغربيين : أبو العباس أمحد بن 
الشركة  يق رابح بونار ، اليبعة الثانية عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية ، حتق - 

 . 1181الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر 
اليبعة  ة ، حققه و علق عليه عادل نويهض الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاي عنوان - 

 . 1171، منشورات دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت  1171الثانية 
 .القرايف: حممد بن حيي بن عمر 

 لثقافة الدينية، مكتبة ا1223وىل توشيح الديباج ومحية االبتهاج، حتقيق علي عمر، اليبعة األ -     
 القاهرة.    

 ( 1381هـ/  811 مد بن حممد القرشي األندلسي ) تالقلصادي : علي بن حم 
 . 1178رحلة القلصادي ، دراسة و حتقيق حممد أبو األجفان ، الشركة التونسية للتوزيع  - 
  القلقشندي : أبو العباس أمحد 
 . 1111القاهرة صبح األعشى يف صناعة اإلنشى ، امليبعة األمريية ب - 
  خملوف : حممد بن حممد 
 . 1431شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، امليبعة السلفية و مكتباهتا ، القاهرة  -
 
 م ( 14/  هـ7 : حمي الدين عبد الواحد ) ت املراكشي 
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يد ، حتقيق حممد سع نعصر املوحديآخر  إىلاملعجب يف تلخيص أخبار املغرب من لدن فتح األندلس  - 
 . 1114العريان ، اجلمهورية العربية املتحدة ، القاهرة 

 م ( 1141هـ/  1321 اين ) تاملقري : أمحد بن حممد التلمس 
 . 1188نفح الييب من غصن األندلس الرطيب ، حققه إحسان عباس ، دار صادر ، بريوت  - 
عبد  ، إبراهيم األبياري مصيفى السقا و حققه و علق عليه  ضبيهأزهار الرياض يف أخبار عياض ،  - 

 . 1141و النشر، القاهرة  ةالرتمججلنة التأليف و  ميبعةاحلفيظ شليب ، 
 م ( 1417هـ/  718 قري : حممد بن حممد بن أمحد ) تامل 
القواعد ،حتقيق ودراسة أمحد بن عبد اهلل بن محيد ، معهد البحوث العلمية و إحياء الرتاث اإلسالمي ،  - 

 سعودية .مكة املكرمة ، ال
 هول جم 
،  1171احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية ، حققه سهيل زكار و عبد القادرزمامة ، اليبعة األوىل  - 

 نشر و توزيع دار الرشاد احلديثة ، الدار البيضاء .
 ة العام الثقافيةد ، دار الشؤون يف عجائب األمصار ، نشر و تعليق سعد زغول عبد احلمي االستبصار - 

 العراق .
 م ( 13/  8 و احلسن علي بن جممد املالقي ) تالنباهي : أب 
منشورات  اليبعة اخلامسة  املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء و الفتيا ، حتقيق جلنة إحياء الرتاث الثقايف ، - 

 . 1184دار اآلفاق اجلديدة بريوت 
  الوادي آشي 
حتقيق حممد احلبيب اهليلة ، جامعة أم القرى ، اململكة العربية برنامج ابن جابر الوادي آشي ، تقدمي و  - 

 . 1181السعودية 
 م ( 1111هـ/  117 الوزان : حسن بن حممد الفاسي ) ت 
 وصف إفريقيا ، ترمجه عن الفرنسية حممد حجي و حممد األخضر ، اليبعة الثانية ، دار الغرب  - 
 .1184اإلسالمي ، بريوت ، لبنان     
 
 
 

 ( م 1111هـ/  113 سي : أبو العباس أمحد بن حيي ) تريالونش 
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الفقهاء املغرب عن فتاوي أهل أفريقية و األندلس و املغرب ، خرجه مجاعة من املعيار املعرب و اجلامع  -
ربية و دار الغرب اإلسالمي وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية باململكة املغ ،بإشراف جممد حجي 

1181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ع:ـالمراج 
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 ابن شقرون حممد بن أمحد : 

    البيضاءمهاهر الثقافة املغربية، دراسة يف األدب املغريب يف العصر املريين، دار الثقافة، الدار  - 
 .4893املغرب 

 أبو األجفان : حممد بن اهلادي . 

 .4899اإلمام أبو عبد اهلل املقري التلمساين، الدار العربية للكتاب  - 
 نصاري : حممد جابر .األ 

   التفاعل الثقايف بني املغرب و املشرق يف أثار ابن سعيد املغريب ، اليبعة األوىل ، دار الغرب  - 
 .4882اإلسالمي ، بريوت  

 ة: عبد السالم بن عبد القادربن سود. 

، ضبط واستدراك مكتب البحوث والدراسات، اليبعة األوىل  دليل مؤرخ املغرب األقصى - 
 .4889، دار الفكر لليباعة للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان 4889

 حممد بلقراد  ، عياء اهلل دهينة ، عبد احلميد حاجيات ، موسى لقبال بورويبة رشيد ، 

، وزارة الثقافة  لعثماين، العهد اإلسالمي من الفتح إىل بداية العهد ا اجلزائر يف التاريخ - 
 .4891، اجلزائر  نية للكتاباملؤسسة الوط           والسياحة

 : بوعزيز حيي 
 اجلزائر . ANEP، منشورات  2332املساجد العتيقة يف الغرب اجلزائري ، اليبعة األوىل  -     

 : التازي عبد اهلادي 
  التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم ، عهد بين مرين و الوطاسيني ، ميبعة - 

 .4899املغرب فضالة ، احملمدية ، 
 :الرتغي عبد اهلل املرابط 

، منذ النشأة إىل هناية القرن الثاين عشر للهجرة، اليبعة األوىل،  فهارس علماء املغرب - 
 .4888منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتيورات 

 اجليدي عمر : 

ديدة ، ارف اجل، ميبعة املع 4881األوىل  ، اليبعة مباحث يف املذهب املالكي باملغرب - 
 الرباط 

 : اجلياليل عبد الرمحن حممد 

 . 4893، لبنان ، دار الثقافة بريوت ، اليبعة الرابعة ، اجلزء الثاين تاريخ اجلزائر العام - 
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 حاجيات عبد احلميد : 

 .4892، اجلزائر  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، حياته وآثاره أبو محو موسى الزياين - 

 حجي حممد : 

 ، بريوت. ، دار الغرب اإلسالمي4889، اليبعة األوىل  موسوعة أعالم املغرب - 
 احلفناوي: أيب القاسم حممد . 
 .1121، ميبعة بيريفونتانا الشرقية يف اجلزائر سنة  تعريف اخللف برجال السلف -     
 اخلوند مسعود : 
 شر و التوزيع يباعة و النضة لل، دار رواد النه املوسوعة التارخيية و اجلغرافية ، اجلزء األول -

 بريوت ، لبنان.
 : الزركلي خري الدين 
 .1221، لبنان  ، بريوت ، اليبعة اخلامسة عشر، دار العلم للماليني األعالم -    

 السائح حسن : 
 .1181، الدار البيضاء  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، اليبعة الثانية احلضارة اإلسالمية يف املغرب -    

 السلجماسي: ابن زيدان عبد الرمحن بن حممد . 
 مكتبة  1228إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس، حتقيق علي عمر، اليبعة األوىل  -

 الثقافة الدينية ، القاهرة.
 اليل: العباس ابن إبراهيم مالس. 
 اليبعة الثانيةب بن منصور، اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم، راجعه عبد الوها -

 ، امليبعة امللكية الرباط. 1112
 علوا   ، حلمو جلول ، إحدادن زهري، اإلدريسي علي ، ابن إبراهيم ماحلة الشيخ أبو عمران ، 

 علي ، قاهر حممد الشريف ، سعيدوين نصر الدين 
 ، اجلزائر . ، منشورات دحلب معجم مشاهري املغاربة -     
 : اليمار حممد 
 .1184، اجلزائر  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بط الثقافية بني اجلزائر واخلارجالروا -     
 .1181، اجلزائر  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع تاريخ األدب اجلزائري -     
 تلمسان عربالعصور ، دورها يف سياسة و حضارة اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر  -     
      1183 . 
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 العبادي: أمحد خمتار : 
    ، مؤسسة شباب اجلامعة لليباعة  مشاهدات لسان الدين بن اخلييب يف بالد املغرب واألندلس  - 

 .1184و النشر و التوزيع ، اإلسكندرية 
 غالب عبد الكرمي : 
 زائر، العهد الرتكي يف تونس واجل ، عصر اإلمرباطورية قراءة جديدة يف تاريخ املغرب العريب - 

 ، دار الغرب اإلسالمي. 1221اليبعة األوىل 
 : الغنيمي ، عبد الفتاح مقلد 

موسوعة تاريخ املغرب العريب ، املغرب العريب بني بين حفص و بين زيان و بين مرين ، اجمللد الثالث ، اجلزء  -
 . ، مكتبة مدبويل ، القاهرة 1113اخلامس ، اليبعة األوىل 

 فياليل عبد العزيز : 
 .1221، اجلزائر  ، موفم للنشر والتوزيع تلمسان يف العهد الزياين -     

 : عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين 

، اليبعة الثانية إحسان عباس  و املسلسالت ، اعتناءو األثبات و معجم املعاجم فهرس الفهارس  -
 . ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت 1181

 كحالة عمر رضا : 
 .1114، بريوت  ، مؤسسة الرسالة1114، اليبعة األوىل  لفنيمعجم املؤ  -     
 : كنون عبد اهلل 
 تب ترامجه إىل ، قدم له واعتىن به ور  غرب يف العلم واألدب والسياسةذكريات مشاهري رجال امل -

 .1212طبقات حممد بن عزوز ، اليبعة األوىل ، دار ابن حزم ، بريوت ، لبنان 
 .1112، اليبعة الثانية، طنجة  ألدب العريبالنبوغ املغريب يف ا -    
 لوتورنو روجي : 
  ، دار الغرب اإلسالمي ، حممد األخضر ، ترمجه إىل العربية حممد حجي فاس قبل احلماية -

   .1171بريوت ، لبنان 
 .1117، بريوت  ، مكتبة لبنان ، ترمجه نقوال زيادة فاس يف عصر بين مرين -    
 ى :املراغي عبد اهلل مصيف 
 سنة احملمدية ، قام بنشره حممد علي عثمان، ميبعة أنصار ال الفتح املبني يف طبقات األصوليني -

1137. 
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 : صاحل بن قرية ، سامية بوعمران ، خالف حممد جنيب 
 احلركة  تاريخ اجلزائر يف العصر الوسيط من خالل املصادر، املركز الوطين للدراسات والبحث يف -

 .1227نوفمرب ، اجلزائر  الوطنية و ثورة أول
 امليوي حممد العروسي : 
 غرب اإلسالمي، بريوتالسلينة احلفصية تارخيها السياسي ودورها يف الغرب اإلسالمي، دار ال -

 .1181لبنان 
 املنوين حممد : 
 .1181، املغرب ، اليبعة األوىل دار توبقال للنشر، الدار البيضاء حضارة املوحدين -    
 : مؤنس حسني 
 1111ليبعة األوىل تاريخ املغرب وحضارته من قبيل الفتح اإلسالمي إىل الغزو الفرنسي، ا -

 العصر احلديث للنشر و التوزيع ، بريوت لبنان.
 .1181، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكوي   املساجد -    
 : املومين رشيد واإلدريسي حمسن 

إيسيسكو  –ثلث التارخيي ملدينة فاس ، منشورات املنهمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة رحلة يف امل -
 م . 1211هـ/1341

 الناصري: أبو العباس أمحد بن خالد : 
 ، دار ألخبار دول املغرب األقصى، حتقيق وتعليق جعفر الناصري وحممد الناصري االستقصاء -    
 .1113الكتاب ، الدارالبيضاء     
 نويهض عادل : 
 ، مؤسسة 1182معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، اليبعة الثانية  -    
 نويهض الثقافية للتأليف و الرتمجة و النشر ، بريوت ، لبنان.    
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 : الــمجـالت
 ابن شقرون حممد : 
السنة األوىل  ق ، جملة املناهل ، العدد األول ب ابن مرزو من مهاهر وحدة الثقافة بني دول املغرب العريب ، اخليي -

 املغرب . الرباط  ، تصدرها وزارة الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية  1173نوفمرب 
 حممد بن أمحد األمراين : 
،  181مكانة تازة العلمية من خالل النصوص التارخيية واإلنتاجات األدبية والفقهية ، دعوة احلق العدد  -
 . ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ، الرباط ، اململكة املغربية 1111تمرب، أكتوبر نوفمرب سب
 عبد العزيز بن عبد اهلل : 
وقاف و الشؤون و ، وزارة األ 1184، نوفمرب  141جوامع املغرب و مساجده ، جملة دعوة احلق ، العدد  -

 . الرباط ، اململكة املغربية اإلسالمية
 مد بوزيانبن علي حم : 
 ، أبريل  31، العدد 14، السنة  لة آفاق الثقافة والرتاثة املختصرات يف الرتاث العريب ، جمظاهر  -    
 ، دائرة البحث العلمي و الدراسات ، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث ، ديب. 1221    
 البوعبديل املهدي : 
  جملة األصالةم( 1421-1114هـ/728-112بد اهلل حممد بن مخيس التلمساين )أبو ع -    
 ، وزارة التعليم األصلي و الشؤون الدينية 1177سبتمرب، أكتوبر  12، 31السنة السادسة، العدد     
 اجلزائر.    
 حاجيات عبد احلميد : 
 111دد نة الرابعة والعشرون، العالس ، الثقافة ائر يف القرن الثامن اهلجري، جملةاحلياة الثقافية باجلز  -    
 .1111جملة تصدرها وزارة اإلتصال والثقافة، اجلزائر      
 احلضري صاحل مهدي عباس : 
 اية، جملة آفاق الثقافة والرتاثالنشاط الثقايف لعلماء جباية اإلفريقية من خالل كتاب عنوان الدر  -
 ، ديب. ، مركز مجعة املاجد للثقافة و الرتاث 1221، جويلية  48، العدد السنة العاشرة     
 عبد الكرمي التواي : 
، وزارة األوقاف و  1187، يناير و فرباير  111السليان أبو عنان املريين ، جملة دعوة احلق ، العدد  -

 . الشؤون اإلسالمية اململكة املغربية ، الرباط
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 حممد بن عبد العزيز الدباغ : 
   إىل عهد احلسن الثاين ، جملة  مالمح  من حضارة مدينة فاس عرب التاريخ ، من عهد إدريس الثاين -
اململكة و الشؤون  اإلسالمية ، الرباط  ، وزارة األوقاف 1111، مارس  1العدد   42السنة دعوة احلق ،  

 . املغربية
 : روم الندو 

 العدد األول ، السنة الثانية    جامعة  القرويني  بفاس ، تعريب  حممد اخلييب ، جملة  دعوة احلق   -
 . ، وزارة عموم األوقاف ، الرباط ، املغرب 1118سبتمرب 

 عبد القادر زمامة : 
،  وزارة األوقاف  1171املقري واملقري ، جملة دعوة احلق ، السنة الرابعة عشرة ، العدد اخلامس ماي  -

 . والشؤون االسالمية الرباط، املغرب
 عبد السالم شاقور : 
، وزارة 1111، سبتمرب ، أكتوبر ، نوفمرب  181العد من بيوتات سبتة يف القرن الثامن ، دعوة احلق ،  -

 . األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الرباط ، اململكة املغربية
 احلسن الشاهدي : 
،  1171، أوت  12، السنة  8الكشف عن الثقافة املغربية يف عهد بين مرين ، جملة دعوة احلق ، العدد  -

 . وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية ، الرباط
 حممد كمال شبانة : 
   أكتوبر ، نوفمرب ، ديسمرب ، 114املدن الثقافية اإلسالمية ، فاس ، جملة دعوة احلق ، العدد  -
 شؤون اإلسالمية ، الرباط ، املغرب .األوقاف و الوزارة  1181 
 عبد القادر العافية : 
  11د الرابع ، السنة يوميات طالب بالقرويني يف القرن التاسع اهلجري ، جملة دعوة احلق ، العد -

 شؤون اإلسالمية ، الرباط ، املغرب .األوقاف و الوزارة 
 : الفاسي حممد 

 ، وزارة عموم1118الرحالة املغاربة وآثارهم ، جملة دعوة احلق، السنة الثانية، العدد الثاين ، نوفمرب  -
 األوقاف ، الرباط ، املغرب .
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 عبد احلميد حمي الدين : 
وزارة   1111سبتمرب ، أكتوبر ، نوفمرب  ، 181لوم البحتة ، جملة دعوة احلق ، العدد رواد املغرب يف الع

 ية ، الرباط ، اململكة املغربية .و الشؤون اإلسالم األوقاف 
 يوسف الكتاين : 
، وزارة   األوقاف و  1181،  يناير   133ظاهرة  الكراسي  العلمية ، جملة  دعوة  احلق ،  العدد  -

 . مية ، الرباط  املغربالشؤون اإلسال
 عبد احلميد حمي الدين : 
وزارة   1111سبتمرب ، أكتوبر ، نوفمرب  ، 181رواد املغرب يف العلوم البحتة ، جملة دعوة احلق ، العدد  -

 ية ، الرباط ، اململكة املغربية .و الشؤون اإلسالم األوقاف 

 معروف بلحاج : 
 ، يصدرها إحتاد  1221نة، حولية املؤرخ، العدد األول اجملمع املعماري بالعباد، دراسة أثرية مقار  -

 .1221املؤرخني اجلزائريني ، اجلزائر 
 حممد املنوين : 
  1111، السنة التاسعة ، فرباير كراسي األساتذة جبامعة القرويني ، جملة دعوة احلق ، العدد الرابع -
 . لرباطوزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، اململكة املغربية ، ا  
 خيتار احلسن : 
 جد، السنة الرابعة، العددمن أعالم اجلزائر املنسيني القاضي ابن عيية الونشريسي، رسالة املس -

 ، جملة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، اجلزائر. 1221الثالث ، مارس 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 148 

 
 : امعيةـل الجـرسائـال
 

 بكاي هوارية : 
ة سياسيا وثقافيا، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية العالقات الزيانية املريني

 . 1227والعلوم اإلجتماعية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان 
 بوتشيش أمينة : 

خ املغرب جباية دراسة تارخيية وحضارية بني القرنني السادس والسابع اهلجريني، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف تاري
-1227تلمسان  ، جامعة أيب بكر بلقايدالجتماعيةااإلسالمي يف العصر الوسيط، كلية اآلداب والعلوم 

1228. 
 عبد القادر بن حامد : 

مكتبات املساجد يف حواضر مشال الغرب اجلزائري وأثرها الثقايف دراسة ميدانية لبعض النماذج، مذكرة لنيل شهادة 
ية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية، قسم الثقافة الشعبية، جامعة أيب املاجستري يف الفنون الشعب

 .1228بكر بلقايد تلمسان 
 عبديل خلضر : 
( ، رســــالة لنيــــل  1113 – 1141هـــــ/ 111 – 144احليــــاة الثقافيــــة بــــاملغرب األوســــط يف عهــــد بــــين زيــــان )  

 1221 – 1223 بكربلقايد تلمسان دكتوراه الدولة يف التاريخ اإلسالمي ، جامعة أيب
 حممد مكيوي : 
 144)           األوضاع السياسية و الثقافية للدولة العبد الوادية منذ قيامها حىت هناية عهـد أيب تاشـفني األول  
( رســالة لنيــل شــهادة املاجســتري يف الثقافــة الشــعبية ، جامعــة أيب بكــر بلقايــد ،  1447 –هـــ747/ 1141 –هـــ

 . 1221 – 1222تلمسان 
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 : إمساعيل موسى 
املدرسة الفقهية املالكية يف اجلزائر مالحمها وشيوخها، أعمال امللتقى الوطين اخلامس للمذهب املالكي فقه 
 النوازل يف الغرب اإلسالمي من تنهيم وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، دار الثقافة والية عني الدفلى، أيام

 .1221أفريل  13/11/11ربيع الثاين  18/11/12
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 ملخص
 
يكشف موضوع هذه املذكرة عن جانب من تاريخ بالد املغرب األوسط الثقايف ، و ذلك من خالل التيرق إىل دور علمائه يف 

م ، و حتاول هذه املذكرة اقتفاء أثر 13و14هـ/8و7اإلشعاع الفكري و العلمي الذي عرفته بالد املغرب األقصى خالل القرنني 
ل الفرتة املدروسة يف ميدان التدريس و التأليف و إثراء النقا  الفكري ، كما تستهدف و نشاط علماء املغرب األوسط خال

هذه الدراسة معرفة مدى مسامهة علماء املغرب األوسط يف مد جسور التواصل الثقايف بني املغرب األوسط واملغرب األقصى ، و 
 هذا بالرغم من الهروف السياسية السائدة وقتئذ.

 حركة التأليف      -التدريس           -     الرحلة العلمية       -املناظرات          -العلماء      
 

Résumé 

 
Le thème de ce mémoire discute de l’histoire culturelle du Maghreb central à 

travers la connaissance du rôle des Oulamas du Maghreb central dans 

l’épanouissement de la pensée et de la culture qu’à connu l’extrême Maghreb 

durant les siècles 7et8
H
,le 13 

eme
 et14 

eme
 Apres JC . 

Durant la période étudiée, ce mémoire essaie de suivre l’itinéraire des activités 

des Oulamas dans l’enseignement, mouvements de l’écrit et enrichissement sur 

le débat de la pensée, et le renforcement des liens culturel entre les pays du 

Maghreb centrale et l’extrême Maghreb malgré les circonstances politique de 

l’époque.  

Oulamas- querelle -tournée scientifique - l’enseignement - mouvements de 

l’écrit-  

  

Summary 

 

The topic of this dissertation deals with the cultural history of Middle Maghreb 

throngh the study of the role of its intellectual and cultural development which 

the Extreme Maghreb knew during the 7-8 centuries Hidjri,13-14 centuries 

AD. It gave an idea about the activity and achievement of Middle Maghreb’s 

scholars in teaching, the art of composition as well as academic debates. 

The dissertation is not only exposing the characteristics of the cultural and 

scientific life in the Islamic Maghreb and its scholars contributions, but also it 

an undoubdetly tries to find out how much the middelMaghreb’s scholars 

participated in the intercultural exchange.inspite of all the political 

circumstances of that time. 

Scholars   -   teaching    -   art of composition -  debates   -   scientific trips 


