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كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 
قسم التاريخ وعلوم اآلثار

شعبة التاريخ

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ السياسي والثقايف لدول املغرب اإلسالمي

:إشراف الدكتور:                                          من إعداد الطالبة
جياليل بلوفة عبد القادر ?فافة بكوش  ?

أعضاء جلنة املناقشة

م2012/هت1433- 2011/هـ1432:اجلامعيةالسنة

)هـ759ت(أبو عبد اهللا المقّري
ورحلته العلمية بين تلمسان وحواضر المغرب 

اإلسالمي

رئيساً- جامعة تلمسان أستاذ التعليم العايل د بلحاج معروف .أ
مشرفاً- جامعة تلمسان -أ–أستاذ حماضر عبد القادر جياليل بلوفة. د
مناقشاً–جامعة تلمسان أستاذ التعليم العايلد بودواية مبخوث .أ
مناقشاً- جامعة تلمسان -ب–أستاذ حماضر العايب معمر. د
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: بِسمِ اهللا الرحمان الرحيم 

اآلیة ﴾قُلْ هلْ يستوِي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكَّرُ  أولوا األلباب﴿

من سورة الزمر09

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمس فيه علْما سهلَ اللَّه لَه بِه طَرِيقًا إِلَى « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

رسونه بينهم إِالَّ نزلَت علَيهِم الْجنة وما اجتمع قَوم فى بيت من بيوت اللَّه يتلُونَ كتاب اللَّه ويتدا

هدنع نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ والَئالْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتيغَشةُ وينكصحيح مسلم.      »الس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ري معلوم القدر، مشهور مقّـكان صاحبناً ال«: قال أبو عبد اهللا بن مرزوق اجلد يف املقّري

بعد موته من وصل إىل درجة االجتهاد املذهيب، ودرجة التخري والتزييف بني األقوال، وتبعه ـالذكر، م

»من حسن الثناء وصاحل الدعاء ما يرجى النفع به يوم اللقاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" :الزهر الباسم " جاء يف صدر كتاب 

لمسانَن تي مـَتن أَا منكرذَاس        فَأهلِراخفَمكرتإذا ذُ

يـِانثَدلِالعيهقا للفَبيهـشةضاـي قُـم فأيترلْا هلنوقُ

ونفسإنْلمِالعشانتفَشخصٍلما لقّّلمري فلمِي العيـانِش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:قائمة املختصرات الواردة يف البحث 

.صفحة: ص 

.صفحتني متتابعتني: ص ص 

. ما بني الصفحتني: ص -ص

.عدد: ع 

.جملد: مج 

.جزء: ج 

.طبعة: ط 

.توفـي أو املتـويف: تـ 

.بدون طبعة: ط . ب

.بدون تاريخ: ت . ب

.بدون مكان: م .ب

.حذف لفظة، مجلة أو أكثر من القول املستشهد به(...): 
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داءـــــاإله

vإىل من بفيضهم ازدان فكري ووجداين:

وجديت، منبع احلكم .........وأيب.............أمّي

ء، سالف هبة اهللا، رميساء  فاطمة الزهرا: واإلهلام وأخوايت

. مجعنا اهللا يف سرور على رضوانه يف الدنيا واآلخرة. حليمة السعدية، شيماء

vر اهللا دربه" نور الدين" وإىل نور وضياء العائلةنو.

vرة عني العائلةحفظه اهللا ورعاه. خلضر سيف اإلسالم: إىل قر.

vإىل كل أفراد عائلة بكوش، وعائلة كبِري
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شكر وتقدير

عجزاً ألوذ ببضعة أحرف تعبرياً عن جزيل شكري وعظيم امتناين ألستاذي الدكتور 

وأبداً أبقى ....جياليل بلوفة عبد القادر الذي رعى هذا املنجز فكرة ومشروعاً، تقومياً وذيباً

.شاكرة لفضله وحافظةّ له

ء جلنة املناقشة على صربهم أن تسعفين الكلمات للتعبري عن امتناين ألعضاوكم أود

.ورحابه صدورهم وسعة حلمهم يف قراءة هذا العمل وتثمينه

بن داود نصر .مبحوث بودواية، د. أد:بعظيم التقدير واالمتنان إىل األساتذة وأتقدم

فجزاهم ....وملا أحتفوين به من املصادر واملراجع.....ملا أبدوه من عونبلعريب خالد، .الدين، ود

.عين خري اجلزاءاهللا

عليلي : لرييب حممد، والسيد: وشكر خاص إىل زمالئي يف العمل على رأسهم السيد

هادف خلضر : نعار حمسن، واألستاذ: نعار حمسن، واألستاذنا الفاضل: جلول، وأستاذنا الفاضل

مرمي، جلويل نادية، غزايل حليمة، مرمي، عائشة، منصورية، زينب،: دون أن أنسى رفيقايت

.رضوان، وإىل كل أساتذة قسم التاريخ

حممدي : لعباين عبد القادر، والسيد: من سهر على إخراج هذا العمل ذه احللة البهيةإىل 

. حممد

من اإلخوة واألخوات واألصدقاء الذين ساندوين كل بتسمه وأشكر أسرى الذاكرة

.وذكراه

فـــافــة
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:مقـدمــة

سجل القرن الثامن اهلجري املوافق للقرن الرابع عشر ميالدي ببالد املغرب اإلسالمي 

العلماء يف خمتلف العلوم حيث نبغ فيه عدد كبري من ،ملحوظا يف اال العلمي والفكرينشاطا 

اإلسالمي مثل الذين كان هلم أثر بالغ يف إرساء دعائم النهضة العلمية حبواضر املغرب،والفنون

اصل العلمي فيما بني هذه كما كان هلم الدور يف التوتلمسان وتونس وجباية وفاس وغرناطة،

فمعظم هؤالء العلماء جابوا أقطار العامل وذلك من خالل رحالم العلمية إليها،،احلواضر

التدريس اإلسالمي عامة وبالد املغرب على وجه اخلصوص إما بقصد التتلمذ أو االستفادة أو 

لذا ارتأينا القيام بدراسة تارخيية ختص ،ظيفة القضاء يف هذا البلد أو ذاكأو املناظرة أو ممارسة و

أبو عبد اهللا املقري "ـ فكان عنوان املوضوع موسوما ب،هؤالء األعالم ورحالم العلميةأحد

".ورحلته العلمية بني تلمسان و حواضر املغرب اإلسالمي) هـ759ـت(

حد العلماء الذين أجنبهم املغرب اإلسالمي خالل ألأنه يؤرخن أمهية املوضوع يف وتكم

شارك يف إثراء احلركة العلمية باملنطقة وذلك يالرابع عشر ميالدي، والذ/القرن الثامن اهلجري 

. من خالل رحلته العلمية إىل حواضرها

:ييما يلوكان اختيارنا للموضوع مبنيا على عدة عوامل ميكن إمجاهلا ف

يف خمتلف اجلوانب، حيث يسعى والتعريف ا دراسة التراجم التارخيية لة البالغة ـاألمهي·

دارسوها إىل الكشف عن أدوارها البارزة والفعالة يف خمتلف النواحي السيما العلمية منها 

ين كما أنّ الدراسات التارخيية أصبحت ال تستغين عن مثل هذه املواضيع، مما دفعوالسياسية،

إىل البحث يف تاريخ أشهر األعالم الذين أجنبتهم تلمسان خاصة وبالد املغرب عموما يف عهد 

أحد أشهر هؤالء األعالم الذين حيتاجون إىل مزيد مقّريـالولعل شخصية صراع سياسي،

. من البحث والدراسة
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رغم ثحظه من الدراسة والبحأنه مل ينل ذقلة الدراسات املتعلقة ذه الشخصية، إ·

صاحب كتاب " ري أبو العباس أمحد املقّ"إذا ما قورن األمر مع حفيده امكانته العلمية، السيم

.والباحثنيعناية الدارسنيالذي نال"نفح الطيب"

اولة إبراز دوره ومسامهته يف إثراء احلياة الفكرية باملغرب واألندلس والتعريج من حم·

سر اليت سامهت يف نشر العلم وخدمة الثقافة اإلسالمية خالل ذلك على أسرته اليت تعترب من األ

ببالد املغرب اإلسالمي عامة واملغرب األوسط على وجه اخلصوص من خالل تعدد أفرادها 

املشهورين بالعلم واملعرفة والذين شغلوا وظائف هامة باملنطقة خاصة منها القضاء والفتوى 

.والتدريس 

لسياسية على احلركة العلمية ببالد املغرب خالل حماولة إظهار مدى تأثري األوضاع ا·

.م 14/ـه8القرن 

لتبيان أمهية الرحلة العلمية ومدى حرص علماء املغرب اإلسالمي على القيام ا والتنقل ·

.بني احلواضر العلمية حىت يف أحلك أوقات الصراع السياسي وأزمنة القطيعة بني الدول

ضوع قناعات وميول شخصية وهي رغبيت يف إىل جانب هذا كان وراء اختياري للمو·

. املسامهة يف كتابة تاريخ املغرب يف العصر الوسيط وأن يكون هذا العمل إضافة معرفية للمكتبة

أبو عبد اهللا وتتمحور اإلشكالية اليت نطرحها ضمن هذه الدراسة حول إبراز دور 

ر، ـلعلمي بني هذه احلواضه يف التواصل اـومدى مسامهتيواضر املغرب اإلسالمحبقّريـامل

وملناقشة هذه اإلشكالية من خالل التعرف على جوانب حياته ونشاطه العلمي ومؤلفاته،وذلك 

:وجب علينا اإلجابة على عدة تساؤالت فرعية أمهها

ري ؟من هو أبو عبد اهللا املقّ·

ما هي أبرز مميزات عصره ؟·

؟ما هي جوانب نبوغه ؟ وما هي أبرز مؤهالته العلمية ·
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ما هي دوافع رحلته إىل حواضر املغرب اإلسالمي ؟ وإىل أي مدى ساهم يف إثراء ·

احلياة الفكرية باملغرب واألندلس ؟

ما مدى مسامهته يف التواصل العلمي فيما بني احلواضر املغربية ؟ ·

يف تخطة مكونة من مدخل وثالثة فصول، تناولاتبعتتإلجابة عن هذه التساؤالول

نظرة على واقع احلركة العلمية حبواضر املغرب تاملدخل ألقيين النقاط، ففكل فصل مجلة م

.ز على ظاهرة العلماء والرحلة العلميةيركمع التاإلسالمي 

وحياته بتلمسان، أيب عبد اهللا املقّريشخصيةبللتعريف فخصصتهالفصل األولأما 

أبو عبد اهللا املقّريالعامل ه لعصرتحيث تركز البحث يف ثالثة مباحث، فاملبحث األول خصص

أما املبحث الثاين فقد مشل التعريف بأسرته ومولده ونشأته، أما ة،ـومميزاته السياسية والثقافي

.ومرتلته العلميةته العلمية من طلبه للعلماملبحث األخري فقد تضمن سري

ي، ـالمة بني تلمسان وحواضر املغرب اإلسـرحلته العلميلفخصصتهالفصل الثاينأما 

فتضمن املبحث األول منه رحلته العلمية حنو حواضر أربعة مباحث،يف وتركز هو اآلخر 

وتونس، ويف املبحث الثاين تناولتاملغرب األدىن من ذكر أسباب الرحلة ومميزاا حنو جباية 

مث تلي ذلك املبحث الثالث الذي مشل رحلته املشرقية من،حلته إىل املغرب األقصى واألندلسر

خالل ذكر رحلته إىل احلج وتنقالته بني أقطار املشرق، أما املبحث الرابع واألخري فتضمن 

رحلته الثانية إىل املغرب األقصى واألندلس، فشمل رحلته إىل فاس وسفارته إىل غرناطة مث 

.ووفاتهعودته إىل فاس

ي من خالل ه لدوره العلمي حبواضر املغرب اإلسالمتواألخري فخصصالفصل الثالثأما 

تيف ذلك إىل دوره يف التعليم والتأليف والقضاء والفتوى وأشرترحلته العلمية، حيث تطرق

أهم مواقفه وأرائه وأخريا استعرضتمناذج منهما،تإىل طريقته يف القضاء والفتوى مث عرض

. ا يف إصالح أوضاع عصرهودورمه
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ها مبالحق متنوعة ختدم تها مث أتبعها أهم النتائج املتوصل إليتالبحث خبامتة ضمنتوختم

. البحث

سر يل على ما تيتحيث اعتمديف هذا البحث كان املنهج التارخيي،املنهج املتبعأما 

املقّريأبو عبد اهللالوصول إليه من مصادر ومراجع ذات صلة باملوضوع يف تتبع مراحل حياة 

استخدام مث حاولتيها بصفة عامة،وتاريخ الفترة اليت عاش فورحلته العلمية بصفة خاصة،

افع رحلته مث ومقومات البحث العلمي من حبث وحتليل واستنباط ومقارنة ملعرفة أسباب ود

.نتائجها

نفي وجود بعض الصعوبات اليت تواجه أي باحث يف كتابة تاريخ املغرب اإلسالمي،أوال 

حيث كل ما توفر لدينا كان ،ية بشكل كبري خاصة منها املتخصصةمنها عدم توفر املادة العلم

كما أمهلت ،رياملقّأبو عبد اهللا ول إىل كثري من أثار ب علينا الوصعبارة تراجم قصرية مما صع

و املادة العلمية املتوفرة فهي مبعثرة املصادر التارخيية اجلانب الوظيفي له ومنهجه يف العمل،

ومن بني هذه د يف مجعها ومقارنتها،ومتناثرة يف مصادر ومراجع متعددة مما تطلب منا جمهو

غري أنّ ذلك مل الصعوبات أيضا الظروف الصعبة املتمثلة يف اجلمع بني مهنة التدريس والدراسة،

.     يف مواصلة البحثيثين من عزمييت

:  مصادر ومراجع البحث·

مادته العلمية وجدت نكهذا ال يتوفر على مصادر تارخيية خاصة، لكحبثموضوع

:تصنيفها على النحو التايلنقة بني عدد كبري من املصادر واملراجع، ميكمتفر

:        كتب التراجم والطبقات·

أليب عبد اهللا حممد امللييت "البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان"كتاب -

، يعترب هذا الكتاب من أهم )م1616/هـ1025كان حيا سنة (التلمساين املعروف بابن مرمي 

عامل سواء من أهل 126صادر اليت اعتمدنا عليها يف البحث، والذي ترجم فيه حلوايل امل
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ري وبعض أفراد تلمسان أو ممن جاء إليها واستقر ا، فكانت االستفادة منه كونه ترجم للمقّ

.أسرته، فذكر شيوخه وتالميذه ورحالته العلمية ومؤلفاته

لربهان الدين بن على بن حممد بن "بالديباج املذهب يف معرفة أعيان املذه"كتاب -

عامل من علماء 625وقد قدم فيه ترمجة حلوايل ،)م1397/هـ799ـت(فرحون اليعمري 

أليب "نيل االبتهاج بتطريز الديباج"وكتاب املالكية بدءا باإلمام مالك حىت عصر املؤلف،

ا الكتاب هو اآلخر وقد ضم هذ) م1627/هـ1036ـت(العباس أمحد املعروف ببابا التنبكيت 

وتكمن أمهية هذا املصدر يف تراجم لعلماء وفقهاء املالكية يف املغرب واألندلس واملشرق،

إضافة إىل وشيوخه من املشرق وحواضر املغرب اإلسالمي،أبو عبد اهللا املقّريتعرضه لترمجة 

. تالمذته

أليب "نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها ابن اخلطيب"كتاب -

وهو عبارة عن موسوعة تراجم )م1631/هـ1041ـت(ري التلمساين محد ابن حممد املقّأالعباس 

حيث وهو من أهم املصادر اليت اعتمدنا عليها يف البحث،ألدباء وفقهاء املغرب واألندلس،

ه كما خلص لنا رحلته العلمية وهو يفتكمن أمهيته يف كونه أمدذلك نا بالترمجة الوافية عن جد

.من بالد املشرق واملغربعبد اهللا املقّريأيبيتعرض لشيوخ 

ملؤلفه أبو "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية"كتاب -

وهو عبارة عن تراجم ملشاهري وأعالم جباية من ،)م1304/هـ704ـت(العباس أمحد الغربيين 

وقد اعتمدنا عليه يف ترمجة ،م13/هـ7م يف القرن شيوخ العلم ورجال الدين الذين اشتهرت 

.ببجاية وتصوير احلركة العلمية اأبو عبد اهللا املقّريشيوخ 

وقد )م1616/هـ1025ـت(البن القاضي " درة احلجال يف أمساء الرجال"كتاب -

ورغم قصر م،17/هـ11م إىل أوائل القرن 13/هـ7ترجم فيه لرجال من األعيان من القرن 

.لتراجم فيه إال أنّ فائدته كبرية السيما عند تعرضه لتراجم مغربية وأندلسيةا
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شجرة النور الزكية يف " إضافة إىل هذا كانت االستفادة من مصادر أخرى منها كتاب 

)م1930/هـ1350(حملمد بن حممد خملوف املالكي الذي انتهى من تأليفه سنة "طبقات املالكية

م والبلدان ـة من مجيع األقاليـعامل من علماء املالكي1849وقد ترجم فيه حلوايل 

حملمد السخاوي " الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"وكتاب ة، ـاإلسالمي

البن عماد احلنبلي "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"، وكتاب)م1499/هـ902ـت(

يضم وهوالذي حققه حممد حجي،" ألف سنة من الوفيات"وكتاب ) م1680/هـ1089ـت(

أليب العباس أمحد بن حيي " وفيات الونشريسي"كتاب "وفيات ابن اخلطيب"إضافة إىل كتاب

أليب "لقط الفرائد من لفاضة حقائق الفوائد"، وكتاب )م1511/هـ914ـت(الونشريسي 

فهرس "وكانت االستفادة أيضا من كتاب ،)م1616/هـ1025ـت(العباس أمحد بن القاضي 

ألمحد القاسم احلفناوي " تعريف اخللف برجال السلف"وكتابللكتاين"الفهارس

وال نستثين يف هذا العرض كتاب ،للبغدادي" هدية العارفني"وكتاب،)م1942/هـ1365ـت(

لعادل نويهض، الذي ساهم يف تسهيل عملية البحث إذ جاء بتراجم "معجم أعالم اجلزائر" 

رة، ـالذي كان له أمهية كبيرـادرها ومراجعها يف اهلامش، األمـخمتصرة مع ذكر مص

. لرضا كحالة وغريها"معجم املؤلفني"وكتابيللزر كل"األعالم"كتابو

:كتب الرحالت·

لعبد الرمحن ابن " التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا"كتاب-

وهو عبارة عن سرية ذاتية كتبها لنفسه وعرف فيه بشيوخه منهم ) م1406/هـ808ـت(خلدون

إىل املقّريومن ذلك كانت االستفادة منه، خاصة عند تعرضه لرحلة " املقّريأبو عبد اهللا"

.فكان من أهم مصادر البحثفاس واألندلس وبالد املشرق والوظائف اليت تقلدها،

وهو جزء من أجزاء الكتاب املعروف "املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب" كتاب-

وقد اعتمدنا ) م1094/هـ487ـت(لعزيز البكري أليب عبيد بن عبد ا"املسالك واملمالك"بـ 

.املقّريعليه يف وصف بعض املدن املغربية، السيما منها اليت تتعلق بأسرة
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957ـت(للحسن حممد الوزان الفاسي املعروف بليون اإلفريقي"وصف إفريقيا"كتاب-

إضافة سالمي،واليت سجل فيها وصف املدن واألقاليم اليت مر ا ببالد املغرب اإل)م1552/هـ

.إىل رصده بعض املعامل الثقافية باملنطقة

زيادة على ذلك فقد اعتمدنا على بعض الكتب اجلغرافية يف حتديد بعض املواقع اليت وردت 
لياقوت "معجم البلدان"كتابايف الدراسة أو وصف بعض املدن، ومنه

.وغريها)م1228/هـ626ـت(احلموي
:كتب النوازل·

:لصادرة عن الفقهاء يف خمتلف القضايا وأبرزهاوهي كتب الفتاوى ا

ألمحد بن "املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء افريقية واملغرب"كتاب -

وهو من أهم الكتب اليت نقلت لنا العديد من فتاوى ) م1511/هـ914ـت(حيي الونشريسي

أبو عبد اهللا ع لنا فتاوى اإلمام وتكمن أمهيته يف أنه مجالعلماء والفقهاء جتاه قضايا كثرية،

.يف قضايا خمتلفةاملقّري

أليب زكريا حيي بن موسى "الدرر املكنونة يف نوازل مازونة"كتاب -

وهو اآلخر يعد من أهم الكتب اليت مجعت فتاوى كبار علماء م،1478/هـ883ـت(املازوين

. قّريأبو عبد اهللا املاملالكية ببالد املغرب اإلسالمي ومنهم اإلمام 

:كتب الربامج ·

وهي مصادر ذات قيمة علمية كبرية إذ تكمن قيمتها يف إعطائنا صورة واضحة عن 

وبناء على ذلك ،نشاط التعليم لألساتذة و املشايخ وطرق التدريس وأهم الكتب املتداولة

لسي أليب عبد اهللا ااري األند"برنامج ااري"اعتمدنا على كتاب من هذا النوع وهو كتاب 

ر اإلسالمية وشيوخ ـد عرض فيه شيوخه حسب احلواضـوق) م1458/هـ862ـت(

فأفادنا يف معرفة العلوم والكتب اليت كانت حمور حلقات ريأبو عبد اهللا املقّه، ومنهم ـشيوخ

.دروسه
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:كتب التاريخ العام ·

ن عاصرهم منالعرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر وم"كتاب

ة اجلزء ـخاص)م1406/هـ808ـت(لعبد الرمحن ابن خلدون "ذوي السلطان األكرب

أبو عبد اهللا فكانت االستفادة منه يف رصد األوضاع السياسية اليت ميزت عصر ع، ـالساب

لكتاب العرب من "املقدمة"كما تعد ،كون صاحبه خبري مبنطقة املغرب اإلسالمياملقّري

إذ، اجلانب الثقايف والعلمي يف العامل اإلسالمي عامةنتتضمااسة لكواملصادر اهلامة هلذه الدر

.ملناهج العلوم وتطورها باملنطقةابن خلدونتعرض فيها 

ليحي ابن خلدون "بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد"كتاب

أهم منفاعتمدنا على اجلزء األول منه والذي يعدوهو يف جزأين،)م1379/هـ780ـت(

املصادر اليت رصدت لنا احلياة الثقافية للدولة الزيانية خالل القرن الثامن اهلجري فاستفدنا منه 

بعض إىل هذايضاف ، واجناز تراجم للعديد من العلماءأبو عبد اهللا املقّرييف استقراء عصر 

حممد بن عبد أليب عبد اهللا "تاريخ بين زيان ملوك تلمسان"الكتب التارخيية اهلامة مثل كتاب 

وهذا الكتاب هو الباب السابع من القسم األول من كتاب ،)م1494/هـ899ـت(اهللا التنسي 

وكانت االستفادة منه يف تتبع التطورات السياسية للدولة الزيانية وأيضا "ننظم الدر والعقيا"

.بالعلم والعلماءافيما خيص عناية سالطينه

املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالنا "إضافة إىل هذه املصادر ميكن ذكر كتاب

وقد )م1379/هـ781ـت(أليب عبد اهللا حممد بن مرزوق اخلطيب التلمساين "أيب احلسن

على معلومات ختص اجلانب الثقايف للمغربني األقصى واألوسط يف عهد سيطرة الدولة شتملا

يف دفع احلركة الثقافية مهاملرينية وما أضافه سالطينها من منشآت بتلمسان ومدى مسامهت

.والفكرية باملنطقة
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األنيس املطرب  بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ "وكذلك كتاب 

والذي تعرض فيه للصراع الزياين )م1325/هـ726ـت(لعلي ابن أيب زرع الفاسي"مدينة فاس

.احلضاريةبوقد تطرق يف سياق ذلك إىل بعض اجلوان،املريين

ملؤلفه أيب عبد اهللا الزركشي "تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية"إىل كتاب إضافة 

وهو حيتوي على معلومات قيمة عن دولة املوحدين واحلفصني، وكانت )م1498/هـ864ـت(

م تطورها السياسي وعرج من خالله استفادتنا من القسم الثاين اخلاص بالدولة احلفصية الذي ض

أبو عبد ل ااورة كالدولة الزيانية واملرينية، فاعتمدنا عليه يف اجناز عصر على عالقاا مع الدو

.اهللا املقّري

اليت )م1374/هـ776ـت(وال نستثين يف هذا العرض مؤلفات لسان الدين ابن اخلطيب 

اإلحاطة يف أخبار "من أهم املؤلفات اليت اعتمدنا عليها يف الدراسة السيما منها كتابتعد

أبو عبد "والذي ترجم فيه لشيوخ وعلماء غرناطة ومجيع الذين وفدوا عليها، ومنهم "غرناطة 

ومبا أن اخلطيب هو أحد تالميذه فقد أفادنا كثريا يف ترمجته وسفارته إىل غرناطة "رياهللا املقّ

اللّذان استفدنا "اللمحة البدرية"و"كناسة الدكان"هإضافة إىل كتابي،وتدريسه مبدرستها

.يف تصوير رحلته إىل األندلسكثريامنهما

:احلديثةتالدراسا·

تكملة ملا أوردته املصادر، فقد استعنا مبجموعة من املراجع والدراسات احلديثة املنشورة 

أبو عبد اهللا "وغري املنشورة واليت سامهت يف كتابة املوضوع من زوايا خمتلفة ومن أمهها كتاب 

املقري وكتابه نفح "وكتاباذ عبد اهلادي أبو األجفان،لألست"حممد املقّري التلمساين

ليحي بوعزيز "أعالم الفكر والثقافة باجلزائر احملروسة"وكتابحملمد بن عبد الكرمي،"الطيب

وكتابات األستاذ عبد احلميد وسط،الذي تناول فيه تاريخ أشهر العلماء الذين أجنبهم املغرب األ

اجلزائر يف التاريخ يف "كتاب منوهو جزء"ولة بين زيانالتاريخ السياسي لد": منهاحاجيات
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تلمسان يف العهد "وكتاب"أيب محو موسى الزياين حياته وأثاره"وكتاب"العهد اإلسالمي

ألمحد عزاوي )"هـ8-7(الغرب اإلسالمي خالل القرنني "لعبد العزيز فياليل وكتاب" الزياين

ية ذات الصلة باملوضوع منها  أطروحة كما استفدنا من بعض الرسائل اجلامعا،ـوغريه

م إىل القرن 13/هـ7بيوتات العلماء بتلمسان من القرن "األستاذ نصر الدين بن داود

ري يف الفتوى من خالل املعيار منهج اإلمام املقّ"ورسالة األستاذة سعاد رباح "م16/هـ10

باألعرج ـ ل"املماليكالعالقات الثقافية بني دولة بين زيان و"ومذكرة" املعرب للونشريسي

وغريها من املصادر واملراجع على اختالف درجة عبد الرمحان إضافة إىل بعض املقاالت،

.يف فهرس ببلوغرافية هذا البحثبتةمثهي و استغالهلا،

بلوفة عبد القادريلجيالإىل األستاذ املشرف الدكتور ويف األخري أتوجه بالشكر 

وعلى مالحظاته القيمة وإرشاداته اإلشراف عليه،لى عالذي وافق على هذا املوضوع  و

واالمتنانفله مين كل الشكر وخالص عبارات الثناء ،السديدة وتوجيهاته اليت أفادين ا

يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين [: وجعله اهللا ممن يدخل يف قوله تعاىل. واالحترام

د لْموا الْعأُوتبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتج1]ر.

واهللا ولّي التوفيق

م2011ديسمرب 20/ هـ1433احملرم 25الثالثاء 

.سعيــدة: بـ

.11سورة اادلة، اآلية -1
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الشك أن ما يالحظ على احلركة العلمية والفكرية ببالد املغرب اإلسالمي بداية من 
عرفته ه رغم حالة االضطراب السياسي الذي عشر امليالدي، أنالثالث /القرن السابع اهلجري

ا يتراجع تدرجييا ذا هة اليت بدأ نفوذهذه األخري،2عقب سقوط الدولة املوحدية1املنطقة
باألندلس، األمر الذي كان له ) م1212/ـه609(3اإلقليم منذ هزميتها يف معركة حصن العقاب

انعكاسات خطرية على الوضع ببالد املغرب، وفتح الباب واسعاً أمام تنافس حاد وتطاحن كبري 
،4)1227/ـه625(لة احلفصية بتونسالدولة املوحدية وهي الدول بني الدويالت اليت حلت حم

اا كثرية منها الفنت الداخلية حول التنافس على العرش بني أفراد األسرة احلاكمة لكل دولة واحلروب الدائمة بني أسب-1
بن اعبد الرمحن:ينظردول املغرب اإلسالمي من أجل التوسع وبسط النفوذ على املنطقة، إضافة إىل خطر النصارى،

،7ج:أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكربديوان املبتدأ واخلرب يف ترمجان العرب و خلدون،
، احللل السندسية يف األخبار التونسيةالوزير السراج، وما بعدها؛ 90، ص1999يب، بريوت، ، دار إحياء التراث العر1ط

ظاهرة ، عبيد بوداودوما بعدها؛143، ص1985، دار الغرب اإلسالمي بريوت، 1، ط2حتقيق حممد احلبيب اهليلة، ج
، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر،)م15-13(التصوف يف املغرب األوسط ما بني القرنني السابع والتاسع اهلجريني

. وما بعدها156ص،2003
أن جتمع بني السلطة السياسية والزعامة الروحية نشأت سنة هي أول دولة استطاعت أن توحد بالد املغرب واألندلس و-2
، اختذت من مراكش عاصمة هلا، قاومت النصارى وتصدت لزحفهم املتكرر يف األندلس، كما )م1229/ـه524(

ابن  أيب زرع : حوهلاينظر) م1269/ـه668(واجهت الرتاعات الداخلية إىل إن سقطت ائياً على يد بين مرين سنة 
، دار املنصور للطباعة والوراقة، سألنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاالفاسي، ا

، حتقيق صالح الدين املعجب يف تلخيص أخبار املغربعبد الواحد املراكشي، وما بعدها؛183م، ص1972الرباط 
، تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصيةالزركشي، وما بعدها؛ 136ص،2006، املكتبة العصرية، بريوت، 1ري، طاهلوا

املغرب يف أخبار البيانابن عذارى املراكشي،وما بعدها؛7، ص1966كتبة العتيقة، تونس، امل،اضورحتقيق وتعليق حممد م
.وما بعدها231، ص1963الرباط، كلية اآلداب، جامعة حممد اخلامس، نشر ،4ج، قسم املوحدين، األندلس واملغرب

يف موضع يعرف باسم دارتحة،الذي يعين الوديان الفسيlas naves de tolosaتعرف عند األسبان باسم  -3
وبني اجليش االسباين املسيحي ) م1212-1199/ـه610- ـه595(وحدي بقيادة حممد الناصر املبني اجليش العقاب 

، عبد 239-238ص ، ص وانتصار األسبان، ابن أيب زرع، املصدر نفسهبقيادة ألفونسو الثامن، انتهت زمية املسلمني
.136، صهالواحد املراكشي، املصدر نفس

وهو من أصحاب املهدي بن ،اهلنتاين من قبيلة هناته إحدى بطون املصامدةبن حيينسبة إىل الشيخ أيب حفص عمر-4
م، ابن عذارى 1536/ـه943على يد أيب زكرياء حيي األول واستمرت إىل غاية الدولةتومرت العشرة، تأسست
مبادئ الفارسية يفابن قنفذ القسنطيين، ؛ص، 2ج،نفسهدرالوزير السراج، املص؛231ص،املراكشي، املصدر نفسه

وما 107، ص)تب(تقدمي وحتقيق حممد الشاذيل النيفر وعبد ايد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس، الدولة احلفصية
.154-153، ص ص1993، دار املسرية، لبنان، املؤنس  يف أخبار إفريقية وتونساابن أيب دينار، بعدها؛
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، والدولة 1)م1236/ـه633(تلمسان باملغرب األوسط وعاصمتها والدولة الزيانية 
3)م1295/ـه668(والدولة املرينية باملغرب األقصى ) م1231/ـه623(بغرناطة 2النصرية

لدولة حقيتها يف مرياث ابأّيعالدويالت تددولة من هذهكانت عاصمتها فاس، إذ كانت كل 
املمالك االسبانيةفيه تيف الوقت الذي كاننقسامواالميع إىل الضعف ، مما أدى باجلاملوحدية

.وحصوا الواحدة تلوى األخرىيةدن األندلساملتتوحد وتسترد
ه رغم األحداث اجلسام اليت عاشتها منطقة هو أن، فالذي يهمنا هناومهما يكن من أمر

وذلك من املفارقات التارخيية 4الفكر والثقافةزدهارافس الفترة ها شهدت يف ناملغرب إال أن ،
ى احلياة السياسية، ومرد ذلك فاحلياة العلمية مل تأخذ نفس منحومن غرائب جمريات األحداث، 

متردية منهاـحالة السياسية الـجعة اليت استطاعت أن تقف يف وجه المجلة من العوامل املش :

نسبة إىل زيان والد السلطان يغمرا سن، وتسمى أيضا الدولة العبد الوادية نسبة إىل بين عبد الواد وهم فرع من فروع -1
عبد الرمحن ،إىل واد ملوية غربا)جبال سعيدة وجبال عمور(متتد مواطنهم من بين راشد شرقا الطبقة الثانية من قبيلة زناته، 

، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الوادحيي بن خلدون، ، وما بعدها؛73، ص7السابق، ج، املصدرابن خلدون
، حتقيق نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بين زيانالتنسي، ؛186ص، 2007،، اجلزائر1حتقيق عبد احلميد حاجيات، ج

الدولة الزيانية يف عهد خالد بلعريب،؛111، ص2007د بوعياد، سحب الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر،وحمم
.45، ص2005، تلمسان، ، املكتبة الوطنية1ط،)م1282-1235/ـه681-633(، دراسة تارخيية وحضارية سنيغمرا

ى أيضا بدولة بين األمحر، حكم بنو نصر األندلس إىل غاية سقوط مسنسبة إىل الشيخ يوسف بن نصر، وت-2
اجلديدة، ، دار األفاق3، طللمحة البدرية يف الدولة النصريةا، لسان الدين ابن اخلطيب، )م1492/ـه897(غرناطة

.بعدهاوما 42، ص1980بريوت، 
هم فخذ من قبيلة زناته الرببرية وهم أبناء عمومة مع بين عبد الواد، تأسست دولتهم على يد يعقوب بن عبد احلق، -3

، 1991الرباط،، املطبعة امللكية،2ابن منصور، ط، حتقيق عبد الوهابروضة النسرين يف دولة بين مرينابن األمحر، :ينظر
، حتقيق عبد الوهاب منصور، دار املنصور الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية، ابن زرع الفاسي؛29-19ص ص 

االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى،الوي، السالناصريأبو العباس؛ 14، ص1972اعة والوراقة، الرباط، للطب
.05، ص1971، لبنان، ، دار الكتب العلمية3به حممد عثمان، مجاعتىن

حممد عيسى ؛219، ص2002، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر 2ج،تلمسان يف العهد الزياينعبد العزيز فياليل، -4
،1987الكويت،دار القلم للنشر والتوزيع،،2ط،تاريخ املغرب اإلسالمي واألندلس يف العصر املرييناحلريري،

، املعهد الوطين 1ع،، جملة احلضارةتلمسان مركز اإلشعاع الثقايف يف املغرب األوسطعبد احلميد حاجيات، ؛339ص
األوضاع السياسية والثقافية يف ، ؛ حيي بوعزيز40، ص1993/ـه1414،للتعليم العايل للحضارة اإلسالمية، وهران
معهد اللغة العربية ، 01ع، ، جملة دراسات جزائريةذ اخلطيبوأمحد بن قنفعصر الشيخني حممد بن مرزوق اخلطيب

.67، ص1997ان، وآداا، جامعة وهر
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صف ا بعض سالطني وأمراء دول املغرب اإلسالمي كتشجيعهم عة العلمية اليت اتنـزال
، فهؤالء السالطني رغم تنافسهم حول بسط النفوذ والسلطة وانشغاهلم 1للعلماء ونصرم هلم

باحلروب ومواجهة الفنت الداخلية، فقد كانت أيضا املنافسة قائمة بينهم يف جمال العلوم 
حول تقريب العلماء واختيار كبار رينني والزياننيحيث تنافس كل من احلفصني وامل2واآلداب

.3الس العلمية وبعض الدواوين والرفع من شأمايف الكتبة والفقهاء واألدباء وإدراجهم
أيب "مع العامل 4"الزياين يغمرا سن"وما يوضح جانبا من تلك املنافسة ما قام به السلطان 

الذي اختاره ،5)م1287/هـ686ـت("لسيبكر حممد بن عبد اهللا بن خطاب املرسي األند
-هـ647("املستنصر أيب عبد اهللا بن أيب زكرياء"إىل اخلليفة احلفصي لكتابة الرسائل

، اهليئة املصرية املاسة ا املشرقية وتأثرياا األندلسيةأصوهل،التربية اإلسالمية يف املغربحممد عادل عبد العزيز، -1
املراكز الثقافية يف اجلزائر خالل العصر الوسيط،احلواضر ووآخرون، بن الذيب عيسى ؛ 106م، ص 1987للكتاب،

.145، ص 1984، اجلزائر، 1954املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
حممد ؛437، ص 1984املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ، 3، جاجلزائر يف التاريخعبد احلميد حاجيات وآخرون، -2

حممد مشنان، ؛215، ص 1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ابط الثقافية بني اجلزائر واخلارجالروالطمار، 
.56ص ، 2003، جويلية، 87ع، جملة رسالة املسجد، املؤسسات العلمية الثقافية يف تلمسان الزيانية

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، زائريتاريخ األدب اجلحممد الطمار، ؛138، ص الذيب، املرجع نفسهعيسى بن -3
.208، ص 1973اجلزائر، 

هو يغمرا سن بن زيان بن ثابت بن حممد العبد الوادي، أول من استقل بتلمسان وجعلها قاعدة حلكمه الفيت ومقر -4
واحلفصيني، م، أبدى شجاعة كبرية يف مواجهة املرينيني1235/هـ633إدارته، بويع يوم مقتل أخيه زيان بن زيان سنة 

املرجع اهللا دهينه،عطاء ؛53-51، املرجع السابق، ص ص بلعريبخالد ؛204، ص 1حيي بن خلدون، املصدر السابق، ج
.360ص ،3جالسابق،

, Ernest Lanouxrois de Tlemcen-complément de l’histoire de Beni ZeyanBarges (Ij),
librairie, Paris, 1887, P21.

بكر حممد بن عبد اهللا بن داود بن خطاب الغافقي، نزيل تلمسان من أهل مرسية، كان من أبرع الكتاب خطا هو أبو-5
مري أيب حيي يغمرا سن األوأدبا وشعرا ومعرفة بأصول الفقه، كتب بغرناطة عن ملوكها وارحتل إىل تلمسان وكتب ا عن 

، اعتىن به البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسانمرمي، ، ابن)1287/هـ686(بن زيان، وتويف ا يوم عاشوراء سنة 
اإلحاطة يف أخبار لسان الدين ابن اخلطيب، ؛227، ص 1986عبد الرمحان طالب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

، ؛ حيي بن خلدون، املصدر نفسه278–275، ص ص 1974، مكتبة خاجني، القاهرة، 1، ط2، جغرناطة
.129ص،1ج
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"ابن اخلطاب"هذا األخري الذي عمل كل ما يف وسعه الستقدام ،1)م1277- م1249/هـ675
له اعتذر له ورد"بابن اخلطا"للكتابة عنده، فأرسل له أمواال كثرية هلذا الغرض، إال أنّ

وكان من مظاهر اهتمام احلكام والسالطني بالعلماء أيضا توليتهم الوظائف احلكومية . 2أمواله
"رييناملأبـي احلسن "كالكتابة لعالمة السلطان، أو السفارة أو القضاء فمثال جند أنّ السلطان 

، "قاسم بن رضوان  املالقيأيب ال"، مث من بعده 3ككاتب عالمته"عبد املهمني احلضرمي"عين 
"و"لسان الدين ابن اخلطيب"كما عين أشهر العلماء كسفراء بينهم وبني ملوك غرناطة مثل 

.     وغريهم4"أبو عبد اهللا الـمقّري
كما يربز اهتمام سالطني دول املغرب اإلسالمي بالعلم والعلماء من خالل عنايتهم 

اصة بالعلماء وبطلبة العلم وإجراء اجلرايات لصاحل العلماء الفائقة بإنشاء املؤسسات العلمية اخل
بل تعدى األمر م إىل ومل يقتصر اهتمامهم على ذلك. 5واملدرسني واملؤلفني واخلطاطني

اإلشراف املباشر يف بعض األحيان على االس العلمية واملنابر اليت تلقى فيها الدروس يف خمتلف 
1258-هـ656(ماهد الدولة املرينية"ريين أبو يوسفامل"ان العلوم، ففي ذلك جاء عن السلط

- إىل وقت الضحى-أن يقرأ بني يديه ه كان من عادته بعد صالة الصبح أن6م1286-هـ685/
كتب السري والقصص وفتوح الشام فيستمع إليها ويناقش احلاضرين  يف مشكالا -الضحى

، وجاء عن 7علم إىل ثلث الليل األخريويف ليايل رمضان يسهر مع العلماء ليذاكرهم يف فنون ال

م1249/ـه647(هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب زكرياء حيي، أمه عطف رومية األصل، حكم يف الفترة ما بني -1
هـ عندما جاءته بيعة احلجاز، ابن أيب 657هو أول من تلقب من احلفصيني بأمري املؤمنني سنة و)م1277/ـه675و

. 157دينار، املصدر السابق، ص 
.427-426، ص 2اإلحاطة، جطيب،لسان الدين ابن اخل-2
، حتقيق وتعليق حممد بن تاويت الطنجي، وزارة التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاعبد الرمحن ابن خلدون، -3

.106؛ حممد عادل عبد العزيز، املرجع السابق، ص 20،ص2007الثقافة، اجلزائر، 
.96صالفصل الثاين:ينظر-4
املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن ابن مرزوق، ؛128- 127، ص ص 1، جبقالساحيي بن خلدون، املصدر -5

.260، ص 1981، حتقيق ماريا خيسوس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، موالنا أيب احلسن
6-م1258/ـه656(، وبويع سنة )م1212/ـه609(ى أبا يوسف، ولد عام هو أمري املؤمنني يعقوب بن عبد احلق يكن( ،

.27ص ،املصدر السابق، ابن األمحر، )م1286/ـه685(تويف عام 
، مطبعة النجاح اجلديدة، 2، طورقات عن حضارة املرينينيحممد املنوين، ؛264، ص األنيس املطربابن أيب زرع، -7

.235، ص 1996الدار البيضاء، الرباط، 
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ا للعلماء والفقهاء، جيالس أهل ا لألدب والتاريخ، مقربه كان حمبأن"أيب مالك عبد الواحد"ابنه 
.1العلم والفقه واألدب ويناظرهم

-هـ 737/م1318هـ718("أبو تاشفني األول"كما حرص من سالطني الدولة الزيانية 
العلمية واألدبية يف قصره، فكان ال يفارقهما أبداً، نظرا ملا يدور على إقامة االس 2)م1337

.3فيها من مناظرات بني الفقهاء والعلماء واألدباء
أيب "ها من شغف بالفنون وولع باألدب مثلوحىت من سالطني دولة بىن األمحر وأمرائ

" لثايناعيل بن يوسف اأيب الوليد إمس"و)م1354/ـه755تـ("اعيلاحلجاج يوسف بن إمس
.4ف األدباء والشعراءصإىل ، كما كان من وزرائها من ينتمي )م1305/ھـ705تـ(

ا كان له دور يف تنشيط احلركة العلمية بدول املغرب اإلسالمي، ذلك اإلرث مـوم
الدعوة املوحدية كانت حتمل يف طياا بذور ضة علمية الفكري واحلضاري للموحدين، إذ أنّ

صحاا وأمراؤها من جهود كربى من أجل نشر تعاليم اإلسالم يف سائر حقيقية، ملا بذله أ
ز عهدهم باالجتهاد وحرية الفكر خاصة يف املعتقدات والفقهيات، فتأثرت مدن ، إذ متي5األحناء

.6املغرب اإلسالمي ذه النهضة الفكرية ومبختلف التيارات  السائدة آنذاك

.235، ص السابقملرجع حممد منوين، ا؛221، ص األنيس املطربابن أيب زرع، -1
- هـ718(هو عبد الرمحان بن موسى بن عثمان بن يغمرا سن بن عبد الواد الزنايت أبو تاشفني، حكم تلمسان من -2

حيي بن ؛139السابق، ص كان يؤثر عنه حبه للعلم والعلماء، التنسي، املصدر، )م1337-هـ737(إىل)م 1318
تبة مك،1، حتقيق هاين سالمة، طتاريخ الدولة الزيانية بتلمسانابن األمحر،؛215، ص 1املصدر السابق، جخلدون، 

.72، ص 2001الثقافة الدينية، 
، حتقيق إحسان نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب، املقّريأمحد -3

. 223-218، ص ص 1968بريوت، ، دار صادر،5عباس، ج
مقدمة التحقيق،،1986بريوت،مؤسسة الرسالة،،2طحتقيق أبو األجفان،،نشاداتاإلفادات واإلالشاطيب،-4

.15ص
عيسى ؛321، ص 2، جبد العزيز فياليل، املرجع السابقع؛ 437ص، 3عبد احلميد حاجيات، اجلزائر يف التاريخ، ج-5

.146، املرجع السابق، ص الذيببن 
جملة األصالة،،أهم األحداث الفكرية بتلمسان عرب التاريخي بوعبديل،املهد؛ 223صاملرجع السابق،،بلعريبخالد-6
.125-124صاجلزائر،،26ع
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ستفادت كثريا من هجرة علماء اياة العلمية ذا اإلقليم احلأنّإليهوما ينبغي التنويه
فقد محل العلماء املهاجرون علومهم وآدام ،1سباين حنو املدن األندلسيةد اإلاألندلس أثناء امل

والدروس داخل املساجد واملدارس غرب وقاموا بتنظيم حلقات العلم إىل مدن املم وفنو
ابن ه وهذا ما أكدة الثقافية باملنطقةبشكل كبري يف إثراء احليافسامهوا، 2املشهورة باملدن املغربية

وأما املغرب فانتقل إليه من دولة املوحدين من األندلس حظ كبري من «:بقولهخلدون
.3»ما كان لدولتهم من االستيالء على بالد األندلسلـاحلضارة واستحكمت من عوائدها 

ء أن تقوم بإقليم املغرب لتشجيع واإلثرافكان من الطبيعي وسط هذا اجلو من ا
5جبايةو4تونسمراكز ثقافية هامة ال تقل مكانة عن مراكز العلم باملشرق اإلسالمي مثل اإلسالم 

األندلس الكربى اليت تعترب إىل جانب  حواضر1ومراكش7وفاس6وتلمسان5جبايةو4تونس

الفرق اإلسالمية يف ؛ ألفرد بل،45ص عبيد بوداود،املرجع السابق،؛ 437ص،3عبد احلميد حاجيات،املرجع السابق،ج-1
.330ص ،)ب ت(،دار الغرب اإلسالمي،)ب ط( ،تر عبد الرمحان بدوي، الشمال اإلفريقي من الفتح العريب حىت اليوم

د الطمار، حمم؛273، ص2009دار األمة للطباعة والنشر، اجلزائر، ، 2، جتاريخ اجلزائر العامعبد الرمحان اجلياليل، -2
باقة السوسان يف التعريف حباضرة تلمسان عاصمة دولة بين ؛ حممد بن رمضان شاوش،208ص تاريخ األدب اجلزائري،

.401ص،1993ان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،يود،زيان
.299، ص 2005، دار ابن اهليثم، القاهرة، 1، طمقدمة ابن خلدونعبد الرمحن بن خلدون، -3
لغت أوج وباليت صارت عاصمة افريقية )م670/هـ50(بعد تأسيس القريوان ا سنةكانت هلا أمهية خاصة :تونس-4

وحمطة للقوافل وسوقا للتجارة، فكانت مركزا ثقافيا وصناعيا هاما ،)م9/هـ3( الل القرنغالبة خعزها على أيام امللوك األ
.432، ص 1986، دار صادر، بريوت، 2، جمعجم البلدانياقوت احلموي، 

كانت عاصمة ،)م1076/هـ468جباية وتسمى الناصرية نسبة إىل الناصر بن علناس بن محاد، بناها يف حدود سنة -5
ياقوت ،فرع من احلفصني وقد كانت مزدهرة ثقافيا وجتاريام عاصمة ل14/ـه8وصارت خالل القرن محاد لدولة بين 

املغرب العريب من كتاب نزهة املشتاق يف اختراق األفاق،اإلدريسي أبو عبد اهللا،؛ 62ص،2احلموي، املصدر نفسه، ج
،وصف إفريقياالوزان،؛ حسن 117- 116ص ص،1983اجلزائر،،ديوان املطبوعات اجلامعيةحممد حاج صادق،تح

. 50، ص1983ر الغرب اإلسالمي، بريوت، دا،2ج،حممد األخضر،تح حممد حجي
كتاب املغرب يف ،البكريوهي دار ملك زناته،ا أسواق ومساجد ومسجد أعظم هل،قاعدة املغرب األوسطتلمسان-6

؛77-76ص ص ،1965بة األمريكية والشرقية،باريس،،املكتنالنشره البارون دوس، بالد افريقية واملغربذكر 
.135ص،1984-1975بريوت،مكتبة لبنان ،،2ط-1ط،تح إحسان عباس،الروض املعطار يف خرب األقطار،احلمريي

، اشتهرت )م809/هـ195(مث بىن عدوة القرويني سنة)م808/هـ194(على يد إدريس الثاين سنةأسست  فاس-7
=قرن العاشر امليالدي وازدادت أمهيتها يف عهد املوحدين، وبلغت أوج عزها يف عهد املرينني خاللكمركز ثقايف خالل ال

عبد تحجىن زهرة أآلس يف بناء مدينة فاس، اجلوامع واملدارس، علي اجلز نائي، االذين شيدوام14و13القرنني =
.329، ص6احلموي، املصدر السابق، ج؛ ياقوت18، ص 1991بعة امللكية، الرباط، ، املط2الوهاب منصور، ط
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صاف حواضر فأصبحت بذلك  هذه املدن يف ممن هذا اإلقليم ومن صنعه وإبداعه، تعترب جزءا
حيث أخصب فيها الفكر وازدهرت ا احلياة العلمية ،العلم واألدب بالعامل اإلسالمي آنذاك

نتشار معاهد التدريس من مساجد ل عدة ظواهر علمية متعددة منها اوقد جتلى ذلك من خال
وظهور عدد من ،املكتبات العامة واخلاصةنتشاراليت كانت حافلة بطالب العلم، واومدارس

ملؤلفات لعلماء هذه املدن وتنوع العلوم املتداولة من علوم نقليه وعقلية مشلت مبحتواها مجيع ا
.العلوم املعروفة بتلك الفترة

ه كان من حظ نحيث تنتشر املراكز التعليمية، فإتزدهر إالّ الّ ا كان للحركة العلمية أوملّ
ا فيها الزوايا واملساجد سسات مبحتضان عدد كبري من هذه املؤي املغرب اإلسالمحواضر بالد 

،4وجامع القرويني بفاس،بتونس3وجامع الزيتونة2مثل اجلامع األعظم بتلمسانواجلوامع 
املدارس اليت هذه اجلوامع كان انتشار إضافة إىل، 6وجامع القصبة ببجاية5واجلامع األعظم

م، وكانت عاصمة 1062/هـ454مدينة عظيمة باملغرب األقصى، اختطها يوسف بن تاشفني يف حدود سنةمراكش-1
.7، ص8دولة املوحدين، ياقوت احلموي، املصدر نفسه،ج

ابطني على يد يوسف يف عهد املرشيد بقلب املدينة غرب األوسط،يعد هذا املسجد من أهم معامل الفن اإلسالمي بامل-2
جوانب حممود بوعياد،،)م1135/ـه530(مث قام األمري علي بن يوسف بترميمه سنة ) م1080/ـه473(بن تاشفني سنة

،اجلزائرالشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،،)م15(باملغرب األوسط يف القرن التاسع اهلجري االجتماعية من احلياة 
.81ص،1982

(G)Marçais et William, les monument arabes de Tlemcen , fonte oing, paris,

1905,pp162-169 .

Rachid Bourouiba, l’art religieux musulman en algèrie, send, 1973, p71.

.76، ص 2ق، جهو جامع كبري يف غاية اجلمال و السعة كثري املستخدمني عظيم املوارد، حسن الوزان، املصدر الساب-3
.45صاملصدر السابق،،، على اجلزنائى)م859/هـ244(قامت ببنائه فاطمة الفهرية سنة -4
ه من بناء السلطان احلمادي املنصور بن علناس، الغربيىن،يبدو انم، جبانب قصر اللؤلؤة،11/ـه5شيد خالل القرن-5

اجلزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،،تح رابح بونار،جايةعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة بب
.222ص ،1981

احلياة الفكرية ببجاية من القرن السابع اهلجري إىل بداية القرن العاشر اهلجري ،حممد الشريف سيدي موسى-6
.78ص، 2001جامعة اجلزائر،،الة ماجستري يف التاريخ اإلسالميرس،)م13-16(
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بح فيه تأسيس تطورت وأخذت أشكاال متقدمة خاصة يف القرن الثامن للهجرة الذي أص
.1رغم تأخر ظهورها ببالد املغرب عن بالد املشرق،املدارس ينافس بناء اجلوامع

فالراجح أن سالطني دول املغرب اإلسالمي كانوا يهدفون من وراء إنشاء املدارس يف 
من جهة، وما وتوجيه الرعية حسب مصلحة املذهبىل نشر التعليم والثقافة املقام األول إ

املذهب أجلوجدت املدارس ببالد املغرب منأخرى، حيثة الدولة من جهة يتماشى ومصلح
عتقاد، فكانت هذه املدارس حكومية رمسية تابعة بدعة املوحدين ومذهبهم يف االاملالكي وإبطال
رسيها من املالكيةللدولة وكل مد.

اليت "يةالشماع"بتونس املدرسةد املغرب اإلسالمي جنبالد شهرها بأمن أهم املدارس وو
) م1235/ـه633(سنة )م1249/ـه647ـت("ي األولأبو زكرياء حي"احلفصيالسلطان أسسها

اليت بنتها "عنق اجلمل"ومدرسة ،2وقد عرفت بأم املدارسلترسيخ املذهب املالكي بتونس
احلاجب عبد اهللا بن "نشأأو) 1342/ـه742(سنة"أيب حيي أيب بكر"أخت السلطان 

املدرسة اكن داخل باب سويقة، باإلضافة إىلنطرة ابن السمدرسة بق3"تافراجني
أسست مابني "املدرسة املستنصرية"و"املستنصر باهللا"ليت أسست يف عهد ا4"التوفيقية"
.    6كما اعتنوا بتعمري املكتبات  ووضعها بني أيدي طالب العلم،5)ـه841وـه839(

م، مث امتدت إىل خمتلف 11/ـه5مؤسسة نظامية ذات نظام تعليمي وإداري ومايل يف املشرق منذ القرن ظهرت ك-1
-هـ580(على يد يعقوب املنصور املوحديم 12/ـه6العامل، فظهرت ببالد املغرب خالل القرنأحناء 

.101-100صصاملصدر نفسه،،الغربيين،هـ593سنةالذي بىن أول مدرسة بسال) م1198- م1184/ـه595
ابن أيب دينار، ؛ 115، ص 1985، تح حممد أبو األجفان، الشركة التونسية للتوزيع، رحلة القلصاديالقلصادي، -2

.134املصدر السابق، ص
بنو تافرجني هؤالء من بيت املوحدين يف تينملل، وويل كبريهم عمر بن تافراجني على فاس أول ما ملكها املوحدون -3

تح الطاهر ،األدلة البينية النورانية يف مفاخر الدولة احلفصية،اع شمالأبو عبد اهللان فتحوا مراكش،هـ إىل أ540سنة 
.91، ص 1984تونس،لكتاب،لالدار العربية ،بن حممد املعموري

امع التوفيق، بنتها األمرية عطف زوجة أيب زكرياء حيي يف عهد ابنها أيب عبد اهللا حممد املستنصر مع اجلامع املسمى جب-4
،اع شمالابن ،)م1261/هـ657تـ(كان أول مدرس ا أبو بكر حممد بن أمحد بن سيد الناس اليعمري االشبيلي 

.63ص،نفسهاملصدر 
معة باجي ،جا11، جملة التواصل عالتعليم يف املغرب واألندلس يف القرن الثامن من اهلجرةعبد العزيز بومهرة،-5

.81صالسابق، املرجع حممد الشريف سيدي موسى،؛ 128ص،2003خمتار،عنابة، ديسمرب 
.63ص،املصدر نفسه،اعشمالابن -6
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أبو محو موسى "أنشأها السلطان اليت"ماإلماابين"أما عن أشهر املدارس بتلمسان مدرسة 
أبو "اليت أنشأها ابنه"التاشفينية"و املدرسة ) م1318-ـ ه718/م1307- ـ ه707("األول
أيب "ستيالء ، كما حظيت تلمسان أيام ا1)م1337- ـ ه737/م1318-ـ ه718("تاشفني

مدرسة "أيب عنان"أسس ابنه و2) م1348/ـه748(سنة "مدرسة العباد"ببناء "احلسن املريين
أسس ؛ و3"بسيدي احللوي"امللقب "أيب عبد اهللا الشوذي"بالقرب من ضريح الويل الصاحل 

، فقد وصف )1364/ـه765( سنة"املدرسة اليعقوبية""أبو محو موسى الثاين"السلطان 
شيد بعضها ...ة البناء مزدانة بالفسيفساء ،حسنة جيد«:هاهذه املدارس بأن"حسن الوازن"
.4»لوك تلمسان وبعضها ملوك فاسم

)  م1271/ـه670( أنشئت سنة"مدرسة احللفائني"ومن أشهر املدارس باملغرب األقصى 
أبو سعيد "السلطان اليت أمر ببنائها"العطارين"مدرسة و5"مبدرسة الصفارين"عرفت فيما بعد

حني كان وليا "املريينأبو احلسن "أنشأ و6)م1324/ـه725(إزاء جامع القرويني سنة "املريين
-721(مابني سنيت بعدوة األندلس بفاس "املدرسة الكربى"و أ"الصهريج"مدرسة وليا للعهد

فقد أشتهر عنه أنه 7"املدرسة املصباحية"وعندما توىل احلكم أنشأ) م1323- 1321/ـه723

ص، 1982،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،2ط،، أبو محو موسى الزياين حياته وأثارهعبد احلميد حاجيات-1
.132ص،تلمسان عرب العصور،حممد الطمار؛227ص،2ج،املرجع السابق، عبد الرمحن اجلياليل؛60-61

Rachid bourouiba, op .cit, p135
(G) marçais et William, op.cit, p21.

عيب وعلماء مدين ش، دفن ا الشيخ أبولى بعد حنو ميل جنوبا شرق تلمسانالعباد، قرية صغرية تقع يف اجلبل ع-2
.24ص، 2جاملصدر السابق،حسن الوزان،؛ 406، صاملصدر السابقابن مرزوق اخلطيب،،صاحلون و ملوك

، ونزل تلمسان فر بنفسه من القضاء، كان قاضيا باشبيلية مث)م1337/ـه737ـت(االشبيلي الشوذي هو أبو عبد اهللا -3
، حيي بن خلدونوى الصبيان، وق و بيده طبق من عود فيه حلألنه كان يطوف يف السباحللوىيف زي اانني و مسي 

.70-68، ص ص ابن مرمي، املصدر السابق؛ 188-187ص ص ،1جبغية الرواد ، 
.19ص،2ج،نفسهحسن الوزان ، املصدر -4
، السابقجعناصري، املرالأبو العباس؛ 81، صعلي اجلز نائي، املصدر السابق؛405، صالسابقابن مرزوق، املصدر -5
.239، ص املرجع السابقين،حممد املنو؛65ص،3ج
.112ص،3ج،جع السابقاملرالناصري،أبو العباس؛414-411ص،األنيس املطربزرع،ابن أيب -6
ابن مرزوق، ، )م1349/ـه750ـت(د اهللا الياصلويت وهو أبو ضياء مصباح بن عبنسبة إىل أحد العلماء املرنيني-7

.324، ص املرجع السابقحممد عيسى احلريري،؛ 176، ص3، ججع نفسهالناصري ، املر؛406، صنفسهاملصدر 
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سنة فاس مبدينة"أبو عنان فارس" ، كما أنشأ خليفته1أنشأ يف كل بلد من بالد املغرب مدرسة
حول انتشار املدارس باملغرب ظيالح، فما 2"العنانية"أو "املدرسة املتوكلية"م 1349/هـ750

فاسا حتولت إىل جامعة من كثرة ، حيث ذكر أنّاألقصى أنّ  معظمها تركز يف العاصمة فاس
.انتشار املدارس ا 

 فكانت امن اهلجريا إىل منتصف القرن الثأما يف األندلس فقد تأخر ظهور املدرسة ،
أيب احلجاج "على عهد "املدرسة النصرية"أو "غرناطة"أول مدرسة أقيمت ا هي مدرسة 

ر هلا النصريون كل مقومات املدرسة اليت وف3ّ)م1354-1332/ـه755-ـه733("يوسف
4ت من أكرب مراكز العلم يف املغرب اإلسالمياجلامعة، فعد.

ذه ها كانت منتشرة ، علما أنااملدارس اليت كانت موجودة نا جنهل أمساءفإنأما ببجاية
"حسن الوزان"، وهذا بشهادة الرحالة و اجلغرافيني الذين زاروا جباية مثل احلاضرة بشكل كبري

واألساتذة يف شىت ا جوامع كافية و مدارس يكثر فيها الطلبةجباية و«:الذي ذكر مايلي
.5»العلوم

د املغرب اإلسالمي، ر النهضة العلمية اليت ميزت حواضر العلم ببالكما كانت من مظاه
غرب رحلة علماء املنت إلسهامات اجلالية األندلسية و، فقد كااأساليب التعليم تطور مناهج و

وطرق ، حيث تركت بصماا اإلجيابية يف تطوير أساليب التدريس إىل بالد املشرق فائدة جليلة
.6ذلك بواسطة جتاوز الطريقة التقليدية املعتمدة سابقااالستفادة منها وتلقي املعلومات وطرائق 

.46حممد عادل عبد العزيز، املرجع السابق، ص -1
.59-58ص ص؛ حممد عادل عبد العزيز، املرجع نفسه، 227-225ص ص ،1، جالسابقحسن الوزان، املصدر -2
ى ، يكني أمري املسلمني باألندلسعيل  بن يوسف ابن نصر األنصاري أخلزرجهو يوسف بن إمساعيل  بن فرج بن إمسا-3

اللمحة ، ، ابن اخلطيب)م 1354/ ـه755(إىل غاية )م 1332/ ـه733( توىل امللك بعد وفاة أخيه عام،أبا احلجاج
.109-102ص ص البدرية،

.109، ص املصدر نفسهابن اخلطيب، -4
.81صدي موسى، احلياة الفكرية ببجاية،حممد الشريف سي؛50ص،2ج،نفسه، املصدرحسن الوزان-5
حممد الشريف  ؛160-37، ص صالفرد بل، املرجع السابق؛160، صمحو موسى الزياين، أبو حاجياتعبد احلميد -6

.64، صالسابق، املرجع سيدي موسى
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يف مقدمتهم ذا التغيري بعض الشيوخ واألعالم الذين اعتمدوا املنطق واجلدل وممن قام ف
رجع إىل تونس بعلم املشرق وأخذ عن العلماء هناك والذي رحل إىل1"ابن زيتون"يف تونس 

"يراهلواحممد ابن عبد السالم "أخذها عنه، و2يقته يف التدريسفانتشرت طرحسن كثري وتعلم 
اال يف إلقاءه فتح اإلمالء وفاعتىن باجلمع والتحليل و3الذي أصبح مدرس القرن الثامن للهجرة

اورة وابتعدوا  احمللعهد وحفظوا طريقته يف التحليل وفأخذ عنه أعالم ذلك اللبحث والسؤال، 
.4هارستظعن أساليب احلفظ واال

الذي 5"لدين املشذايلأبو علي ناصرا"وساهم يف هذا االزدهار أيضا مدرس جباية 
.6كانت طريقته متتاز بكثرة البحث و املناقشة

رحل مرتني إىل احلج و مر يف كلتامها ونس،بتقاضي اجلماعة بكر،القاسم بن أيب الفضل أبوهو أبو زيتونابن -1
) م1223/هـ621( مولده سنةالقضاءلتعليم واإلفتاء وبااختصملا عاد إىل تونس استقر ا ووشيوخها بالقاهرة فأخذ عن 

يف معرفة الديباج املذهب، ابن فرحون؛ 115-114ص ص السابقاملصدر ، الغربيين،)م1291/هـ691وتويف سنة
م، 1996/هـ1417لبنان،،دار الكتب العلمية1مأمون بن حميي الدين اجلنان،طدراسة وتحملذهب،أعيان علماء ا

.193، ص)ب ت(، دار الفكر للطباعة والنشرشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية؛ حممد خملوف، 163ص
.132ص،املغرب و األندلسالتعليم يفومهرة،بعبد العزيز -2
في بروفنسال، دار لي، تحفيمن يستحق القضاء و الفتياسمى كتابة املرقبة العليا تاريخ قضاة األندلس امل،النباهي-3

املصدر م،ـابن مري؛ ؛418، املصدر نفسه، صابن فرحون؛163-161، ص ص،1948القاهرة،الكتاب املصري،
التشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب ،التاديل؛335،ص2؛ الوزير السراج، احللل السندسية،ج122ص السابق،

،ص 1984الرباط،جامعة حممد اخلامس،،ت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةمنشوراامحد توفيق،تح،العباس السبىت
،)ب ت(اإلسالميدار إحياء التراث، )تراجم مصنفي الكتب العربية(معجم املؤلفنيرضا كحالة، ؛ 91-88ص

.171ص،10ج،لبنان
.95، ص نفسهعبد العزيز بو مهرة، املرجع ،29-28، ص ص السابق، املصدر يينالغرب-4
)م1233/ـه630( ، ولد سنةم13/ـه7أعالم القرن ق املشذايل من فقهاء وهو أبو علي منصور بن أمحد عبد احل-5

إىل ابن احلاجب الفرعي ، ويعترب أول من نقل خمتصر اللغةواية، عارف وعامل بأصول الفقه وعلم املنطق مباللة قرب جب
ابن قنفذ القسنطيين،؛201-200، ص ص املصدر نفسه، الغربيين، )ـه731( ، تويف سنةاملغرب بعد رحلته إىل املشرق

؛ 344،ص1982،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترمجة والنشر،لبنان،عادل نويهضتح،كتاب الوفيات
، 2007،وزارة الثقافة، اجلزائر،2جين،سالفاسي احلوفرءد تقدمي حمم،تعريف اخللف برجال السلفاحلفناوي،

.344ص
.95ص،2002، 02ع حولية املؤرخ،،الوسيطباجلزائر يف العصرالتربية و التعليم ، مد شريف سيدي موسىحم-6
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درسني انتقلوا إىل بالد مالفكري بفضل علماء واالزدهارواستفادت تلمسان من هذا
،هذا األخري الذي "التلمساينالشريف"و"ابين اإلمام"أمثال اية وغريهاتونس و جباملشرق و

نفع الطلبة ا عنه أنه كان حيب البحث بطريقة احلوار واملناقشة والتحليل إذ كان يرى أنّروي
سعيد "واشتهرت أيضا على يد 1الكثريةعلى اإلطالع على الكتب ها جتربهمأكثر، ألن

أيب عبد اهللا "انتهت لدى أن طريقة التعليم و ملكة التلقي"ابن خلدون"، إذ يرى 2"العقباين
ملا قدم تلمسان نشر طريقة "أبا موسى املشذايل"هذا، كما أنّ"سعيد العقباين"و "الشريف
.3اليت قدم ا من املشرق"ناصر الدين املشذايل"أستاذه 

س يف جمال التدريةاحلاصلالنهضة العلميةوالراجح أن فاس هي األخرى استفادت من 
"أيب احلسن"كتساح املريين املشهور بقيادة شرقا و غربا، باإلضافة إىل االبفضل رحلة علمائها 

فقد انتشروا بعد هزميته يف البالد العلمي، م علماء بالد املغرب إىل جملسهضالذي سعى إىل
م بعلماء تونس و تلمسان وجباية حاولوا حتسني طرق تصاهلرسون وينشرون العلم، فبايد

غري أن األمر خيتلف ، 4احلفظ عن ظهر قلب دون حماورة أو مناقشةىتدريسهم اليت  تعتمد عل
ة وذلك بسبب احلروب مع النصارى باألندلس اليت بقي التعليم فيها مقتصرا على الطريقة القدمي

.5وهجرة علمائها إىل املغرب 
ا حواضر اوما ميفإذا ،ملغرب اإلسالمي تنوع العلوم املتداولةز النهضة العلمية اليت شهد

، فنجد يف مقدمتهاواضرحاولنا إلقاء نظرة عامة وشاملة حول العلوم اليت كانت تدرس ذه احل
العلوم اللسانية من حنو والتصوف والعلوم الدينية اليت تشمل علم القرآن وعلم احلديث والفقه

، جع السابقاملر، الناصري؛ أبو العباس 132، ص، املصدر السابقاجلز نائيعلي ؛405، صابن مرزوق، املصدر السابق-1
.239، ص حممد املنوين، املرجع السابق؛65، ص3ج
ايل وابن حيدرة يف األدب شذاملالتلمساين، أخذ عن ولدي اإلمام ويبهو سعيد بن حممد بن حممد العقباين التجي-2

الضوء ، خاويالس،)م1408/ـه811(، تويف سنة تدريس واإلفتاء والقضاءبالواختص، والتصوف وعن ابن عبد السالم
؛ 106ص ابن مرمي، املصدر السابق،،)؛ 181، ص)تب (دار احلياة، ، منشورات مكتبة6ج،التاسعرنالالمع ألهل الق

،)م1408/هـ811ـت(، أبو عثمان سعيد العقباين حياته وأثاره رفافشهرزاد ؛250، ص املصدر السابق،ابن خملوف
.40- 30ص ص،2007املركز اجلامعي بشار،،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي

.473ابن خلدون، املقدمة، ص -3
4-يز بومهرة ، املرجع عبد العز؛459-458، ص ص السابقاملرجع ،حممد املنوين؛ 122املصدر السابق، صماع،ابن الش

.133، صالسابق
.134، صاملرجع نفسهبومهرة،عبد العزيز-5
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ة جتريبيواجتماعية كالتاريخ واجلغرافيا، وعلوم طبيعية وعقليةوعلوم وبالغة وصرف ونثر وشعر
العلوم؛ غري أنّ 1بالعلوم العقلية"ابن خلدون"فها ، وقد عركاحلساب والفلك والطب والصيدلة
، العصردراسة الفقه الذي كان له املقام األول يف هذا الدينية بقيت حتتل الصدارة، السيما

.2السابقةكثرت تعليقام على املؤلفاتلعلماء يف هذا النوع من العلوم وحيث تعدد تأليف ا
على ذلك ارتأينا التنويه ببعض الكتب اليت تناوهلا  العلماء بالتدريس والطلبة بالتلقي وبناء
وذلك ملا تلقيه من الضوء على جمال الدراسة فهي تساعد يف حتديد ال من العلوميف هذا ا ،

وهذا جهة ثانية ا من من جهة، وحتديد مدى تأثره "قّريأبو عبد اهللا امل"ـجتاه الفكري لاال
.إىل خمتلف احلواضر العلمية باملغرب اإلسالميمن خالل رحلته العلمية اليت قام ا

نتشار يف حلقات التدريس وعند الشراح واملعلقني على ة االذت مسختفمن الكتب اليت ا
الذي كان "مبختصر ابن احلاجب الفقهي"املعروف "جامع األمهات"املصنفات يف هذا الفن 

حظ كبري من "ذيب الرباذعي"و"للمدونة"، كما كان3املقام األول يف االنتشارله 
"ةالرسال"ـاملعروف ب"ختصرامل"إىلهات املذهب املالكي وعهدته، باإلضافة ، فهم أماالنتشار

"التلقني"نالت االهتمام   ، ومن الكتب أيضا اليت)م998/ـه389تـ(" زيد القريواينأليب"
أيب القاسم بن "ـل"التفريغ"و) م1031/ـه422ـت(" الوهاب البغداديعبد"للقاضي

) م1104/ـه798تـ("إلمام اللخمي"ـل"التبصرة"و) م988/ـه378ـت("اجلالب البصري
.4ااصاغريها من الكتب اليت تنوعت اختصو

موسى، احلياة حممد الشريف سيدي؛126ذيب، املرجع السابق، صالبن ؛ عيسى 403، صاملقدمةابن خلدون،-1
.67، صالفكرية ببجاية

تاريخ إفريقية يف العهد احلفصي من نشفيك ، بروروبار؛439ص،3ج،اجلزائر يف التاريخ، حاجياتعبد احلميد -2
.308، ص1988، الغرب اإلسالمي، لبنان، دار1ط،2ج،، تعريب محادي الساحليم15إىل اية القرن 13القرن 

،؛ حفيظة بلميهوب122، ص 2، ج، املرجع السابق؛ عبد الرمحن اجلياليل367، ص املصدر نفسه، ابن خلدون-3
، جملة الدراسات اإلسالمية، )القسم األول( الفقه املالكي يف مدرسة جباية خالل القرن السابع و الثامن اهلجريني، 

.100، ص 2006المي األعلى اجلزائر، جوان لس اإلس، يصدرها ا09ع
، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة 1بن محيد، ج، تح امحد دــواعـالقري،املقّعبد اهللا أيب-4

بناء مفتاح الوصول إىل، ؛ أبو عبد اهللا الشريف49صالتحقيق،مقدمة ،)ب ت (أم القرى، اململكة العربية السعودية، 
،ص ص، 1998،الريان للطباعة و النشر، اجلزائر، مؤسسة 1، دراسة وتح حممد علي فركوس، طالفروع على األصول

؛96-95ص ص،الشريف سيدي موسى، املرجع نفسهحممد؛130ص ، نفسهاملرجع ، الذيببن عيسى ؛ 42-45
.166مفدي زكرياء، املرجع السابق، ص 
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الكتاب كان من أبرز مظاهر الوحدة الثقافية بني أنّهنا هوإليهما جتدر اإلشارةو
ر املشرق اإلسالمي من جهة أخرى، واضر املغرب اإلسالمي من جهة و ما بينها وبني حواضح

؛ قل إىل عواصم الثقافة األخرى بالعامل اإلسالمينتفمن إذ يظهر كتاب هنا أو هناك حىت ي
حواضر العلم ببالد املغرب اإلسالمي جوا علميا زاخرا، كان له تأثريه يف تكوين عرفتوبذلك 

.كما سيأيتالعلمية" عبد اهللا حممد الـمقّريأيب"شخصية 
ظهور نتائج ملموسة يف الواقع متثلت يف ؤشرات هذه النهضة إفرازات ووقد كان مل
وار لعلماء إقليم املغرب فرصة احللك االزدهار الفكري، حيث أتاح ذ1شخصية العلماء

فسامهوا يف ،2الفقهية منهاسيما واإلقبال على دراسة املؤلفات الالتعمق يف البحث ناظرة واملو
م التدريستطوير احلياة العلمية باملنطقة إذ مشلت إسهاماو األئمة، نوا خلفائهم من العلماءفكو

سائر خيص واإلبداع وهادتتركوا تراثا علميا زاخرا حيمل طابع االجوشاركوا يف التأليف ف
بكثري من التفات العلماء يف بالد قبل ذلك لّذان مل حيظيانالفلك الااالت حىت الرياضيات و

.3املغرب اإلسالمي
ة علماء هذا العهد اتصفوا بقوة الشخصية وبلغوا من الشجاعوجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ
لّما حاولوا هم إىل جادة الصواب كردالتأثري عليهم ومثّ، ومن األدبية ما يواجهون به األمراء

، ومن بني هؤالء على سبيل املثال ال 4ضوع هلموعدم السكوت و اخلانتهاك حقوق املسلمني
أبا "واجه السلطان الذي) م1343/ـه743تـ( "أبو زيد عبد الرمحان ابن اإلمام"احلصر 

ال يصلح لك هذا حىت تنكس «:عندما أراد مجع املال للجهاد ، فخاطبه قائال "رييناحلسن امل

، 40ص مركز اإلشعاع الثقايف،نتلمسا،احلميد حاجيات؛ عبد 209ب اجلزائري، ص الطمار، تاريخ األدحممد - 1
.100، ص السابق، املرجع حفيظة بلميهوب؛209

؛54ص ،م1988تونس،الدار العربية للكتاب،، التلمسايناملقريأبو عبد اهللا حممد اإلمام ، حممد أبو األجفان-2

.147، ص السابقاملرجع ،عيسى بن الذيب
.40، ص مركز اإلشعاع الثقايفنتلمسابد احلميد حاجيات،ع؛147، ص املرجع نفسه، ذيبالبن عيسى -3
دار الغرب ،2، جاحملروسةأعالم الفكر و الثقافة يف اجلزائر، حيي بوعزيز؛ 53، صنفسهاملرجع،أبو األجفان-4

مد بن مرزوق و أمحد قنفذ خني حملشييف عصر ا، األوضاع السياسية حيي بوعزيز؛12ص ،1995بريوت،اإلسالمي،
.69، ص اخلطيب
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أبو عبد اهللا الشريف "واإلمام ، 1»البال وتصلي فيه ركعتني كما فعل علي ابن أيب طبيت امل
ه وقعت مشاهدة حادة بينه و بني السلطان الذي جاء عنه أن) 1369/ـه771ـت("التلمساين

»ديين وعلميا نفعي ونقص  يبضرين أكثر ممتقريبك إياي قد«: ، فقال له "عنانأيب"
السلطان استياء العامة ا بلغملّ،أطلقه و اعتذر إليه، مثالسلطان وأمر بإلقائه يف السجنفغضب
.2من ذلك واخلاصة

الذي ) م1349/ـه750تـ("عبد العزيز القروي الفاسي"ويعد من هؤالء أيضا الفقيه
أما «: باخلروج مع عامل الزكاة جلمعها فقال له الفقيه "أيب احلسن املريين"أمره السلطان 

" !ريعة وتضعه على مغرم من املغارمتأخذ لقباً من ألقاب الش!تستحي من اهللا تعاىل
.3»هدأت ثائرته و اعتذرفغضب السلطان وضربه مث
عدم جمارام ألصحاب السلطة وز شخصية العلماء وقوة شوكتهم وهذه بعض مظاهر بر

و "عنانأيب"يف ذلك العصر، فمن املتوقع أن لذلك أثر يف الرتاع الذي حصل بني السلطان 
.4"ريأيب عبد اهللا املقّ"

الظاهرة اليت تربز أمام ظهور شخصية العلماء حبواضر املغرب اإلسالمي هي سعيهم ملد و
م بإقليم بالد املغرب من جهة وبينها وبني مدن العلم ببالد جسور االتصال العلمي بني مد

اليت تعترب من املسائل 6الرحلة العلميةوذلك عن طريق 5املشرق اإلسالمي من جهة أخرى

، إشراف وتقدمي عبد ايد نيل االبتهاج بتطريز الديباج،، يتبكنالتأمحد بابا؛222ابن مريـم، املصدر السابق، ص -1
ص،قالساباملصدر، القلصادي؛ 526، ص)تب(منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس،،1ط،)2-1(اهلرامة،ج

.138، ص9؛رضا كحالة، معجم املؤلفني، ج221، ص5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد ؛99
، مقدمة ، أمحد بن محيد146، ص مسان عرب العصور، تلارمحممد الط؛ 75أبو عبد اهللا الشريف،املصدر السابق،ص -2

.31، ص 1تاب القواعد، جحتقيق ك
.270-269ص ص،أمحد بابا التنبكيت، املصدر نفسه-3
. 102-99صل الثاين،ص صالفينظر-4
.48، صالسابقحممد أبو األجفان، املرجع ؛327ص ، 2جعبد العزيز فياليل، املرجع السابق،-5
من مكان آلخر االنتقالأي سار مبعىن السري يف األرض أي فيقال رحل الرجلوالترحيلاالرحتالالرحلة يف اللغة هي -6

ص ،1990، بريوتدار صادر،،11ج،لسان العرب،منظورابن حممد بن مكرمو معنويا،لتحقيق هدف معني ماديا أ
.16ص،1996، )ب م(كتبة الدار العربية للكتاب م،1ط،الرحلة يف اإلسالم أنواعها و آداايدي،عبد احلكم الصع؛276
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، ملا تشتمل طالب العلم والعلماء على حد سواءبعناية من قبل اليت ينبغي أن ختصومودة احمل
.عليه من حتصيل للعلم يف خمتلف الفنون 

التجوال يف سبيل الدراسة كانا أمرين شائعني بني طالب العلم فالرحلة يف طلب العلم و
ملشهورين هو الغرض األول ، فقد كان احلرص إىل لقاء الشيوخ و األساتذة ااإلسالمييف العامل

كبرية يف التعليم اجللوس إليه أمهيةتل فكرة ضرورة األخذ عن الشيخ  مباشرة ومن الرحلة وحت
ما أن يقرأها عليه أو إنلب بقراءة مصنفات األستاذ وحده و، فلم يكن يكتفي الطايف تلك الفترة

تصح روايته وال يوثق وبدون ذلك اليعترب ثقة يف مادته وحجة يف عمله يسمعها منه حىت 
.2يف مقدمته"ابن خلدون"عليه وهذا ما أكد؛ 1بقوله

ألندلس مثل جباية وتونس، اغرب اإلسالمي ووقد مشلت الرحلة يف طلب العلم حواضر امل
كما كانت الرحلة إىل البقاع ،3املشرق اإلسالميفاس، مراكش ومدن األندلس و،تلمسان

كانت تتيح فرصة هذه األخرية اليتدف أداء فريضة احلج، بيت املقدس قدسة باحلجاز وامل
كما كانت 4احلوار املثمر ودعم الروابط العلمية بني العلماء من خمتلف احلواضراللقاء العلمي و

.5املذاكرةتفتح اال لعقد جمالس العلم والسفارة اليت يقوم ا بعض العلماء يف رسائل سلطانية
.5املذاكرةو

ن حكام و أمراء املغرب اإلسالمي على العموم مل يضعوا أمام وجتدر اإلشارة هنا إىل أ
علم باإلقامة يف طالب الحوا للوافدين من العلماء و، كما مسم أية عوائقحركة العلماء يف دوهل

لشريف سيدي د احمم؛327ص،2ج،السابق،املرجععبد العزيز فياليل؛30حممد عبد العزيز،املرجع السابق،ص-1
رسالة ،احلياة يف الثقافة يف املغرب األوسط خالل عهد بين زيانخلضر عبديل،؛66ص،ياة الفكرية ببجايةموسى،احل

العالقات الثقافية بني الدولة عبد الرمحن بلعرج،؛ 99ص ،2005،تلمسانيف التاريخ الوسيط،قسم التاريخ،دكتوراه دولة 
.112ص ،2007ماجستري يف التاريخ الوسيط، تلمسان،مذكرة ،الزيانية ودولة املماليك

.478ص،املقدمةخلدون،ابن -2
.31صحممد عادل عبد العزيز، املرجع نفسه، -3

.327، ص، أبو األجفان، املرجع السابق135-134ص ص ،املصدر السابق، القلصاديأبو احلسن  -4
 Dhina (A), le royaume abd elouadide à l’époque d’Abou hamou moussa 1er ET d’Abou
tachfin 1er, o.p.u/ENAL, Alger, p111.

.327، ص2، جع نفسهاملرجعبد العزيز فياليل،-5

Dhina (a), op .cit,pp220-234
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من أهل العلم وذلك رغم الفترات ا أفرادهم التمتع بكل املميزات اليت يتمتع ربوع أقاليمهم و
.1بات املتعددةالسياسية احلالكة واالضطرا

وقد أتاح هذا كله فرصة للتالقح الفكري ودعم الروابط الثقافية بني خمتلف احلواضر 
ملعلومات برز مظاهرها ازدياد التراسل وتبادل ااإلسالمي، اليت كان من أالعلمية بالعامل

ىلإضافة إ،تلقني يف هذه العاصمة أو تلكووفرة عدد الطالب امل،واملخطوطات بني العلماء
جازات العلمية بني العلماء واألدباء ازدهار صناعة الوراقني ونسخ وجتارة الكتب ووفرة اإل

.2مما جعل من هؤالء مدارس علمية وأعالم زانو بأعماهلم احملافل الدولية،دثنيوالفقهاء واحمل
وقد حفظ لنا التاريخ بأعالم كبار من حواضر املغرب اإلسالمي اشتهروا برحالم

ان ،صوصاملشرق عموما ومراكز اإلشعاع العلمي باملغرب اإلسالمي على وجه اخلإىلالعلمية
م برحلة ذو حذوهم  ويقوجعله حياألمر الذي"مقّريأبو عبد اهللا الـ"بعضهم من شيوخ 

.علمية إىل خمتلف احلواضر اإلسالمية

، املعهد الوطين للتعليم العايل 1عرة، جملة احلضاالتبادل العلمي بني املشرق و املغرب اإلسالمي،رشيد الزاوي،-1
.325م، ص 1993/ـه1414للحضارة اإلسالمية، وهران، 

.326، ص ، املرجع السابقرشيد الزاوي؛ 127-126ص ص السابق، املصدر القلصادي،-2
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: ـمهيدت
يعترب القرن الثامن اهلجري املوافق للقرن الرابع عشر امليالدي العصر التارخيي الذي عاش 

ببالد املغرب اإلسالمي عموماً حتوالت عميقة ، وقد شهد هذا العصر"قّريأبو عبد اهللا امل"فيه 
، ولذا فال يسعنا قبل أن ةقتصاديالواةثقافيالوةجتماعيالوامنها ةسياسياليف شىت ااالت 
وعلى البيئة اليت أن نتعرف على عصرهورحلته وتراثه الفكري إالّ"قّريامل"نتحدث عن حياة 
.العلميوإنتاجهسيما يف تكوينه الثقايف النشأ فيها وتأثر ا،

:عـصـره: أوال
:عصره السياسي.1

، خالل  القرن الثامن "املقّري"متيزت األوضاع السياسية باملغرب األوسط على عهد 
"املرينية"ستمرار تدخالت الدولتني ااورتني بااهلجري املوافق للقرن الرابع عشر ميالدي،

يف إالّ، فلم تعرف هذه األخرية األمن واالستقرار1من شوكة الدولة الزيانيةللحد"احلفصية"و
تلك التدخالت واحلروب باعتبارها من جراءفترات متقطعة، إذ كانت أكثر هذه الدول عناًء

مل تكن مهامجة وإنما كانت ما ووجودها قد مة باستمرار، فهاجكانت بذلك مدافعة عن كيا
.يف مواجهتهما 

مجلة من العوامل واألسباب أدت إىل احتدام الصراع بني الزيانني واملرينني بصفة بيد أنّ
،مسان وضرب احلصار عليها أكثر من مرةخاصة، قام على إثرها هؤالء األخريين بغزو تل

2.نوا خالهلا من االستيالء على العاصمة الزيانية مرات عديدةمتكّ

ما ميز الوضع السياسي على عهد األمراء حاول عرض أهمـويف هذا الصدد سوف ن
من بين مرين خالل سواء أكانوا من بين زيان أو "قّريأبو عبد اهللا امل"الذين عاصرهم 

من أمراء بين زيان يف سنوات نشأته"قّريامل"هم على إمارة تلمسان، حيث  عاصر ـرتسيط
- 1308/ هـ 718-707( "أبو محو موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان"السلطان 

.156، صألوسطيف املغرب اعبيد بوداود، ظاهرة التصوف؛102، ص2ياليل، تاريخ اجلزائر العام،جعبد الرمحن اجل-1
.73، ص نبن رمضان شاوش ، باقة السوسا؛ حممد 219-218ص ص ، 1حيي بن خلدون، بغية الرواد، ج-2
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ا من أم، 2)م1337- 1318/ هـ737-718( "أبو تاشفني عبد الرمحن األول"، مث 1)م1318
710( "أبو سعيد عثمان ابن يعقوب بن عبد احلق": ثالثة عاصرهم من ملوك بين مرين فهم

) م1348-1331/ هـ749-هـ731( "أبو احلسن علي"وابنه 3)م1331-1310/هـ731-
.4)م1358–م 1351/هـ 759-هـ 751( "أبو عنان فارس بن أيب احلسن علي"و

و أيب مح"لطان السبانبعاث الدولة الزيانية من جديد  على يد"الـمقّري"يبدأ عصر 
هذا "أبو محو موسى"، فاستهل5بعد انتهاء احلصار املريين الطويل ملدينة تلمسان"موسى األول

سياسة املهادنة واجلنوح إىل السلم مع بين مرين، فبادر إىل عقد الصلح مع ملكه بانتهاج 
وبنو 7اوةويتفرغ  بذلك لقبائل مغر، 6ن حدوده الغربيةليؤم"أيب ثابت"السلطان املريين

ولد سنة ،رابع سالطني بىن عبد الواد،عيد بن يغمرا سن بن زيان أبو محوهو موسى األول بن عثمان بن أىب س-1
،)م1307/ـه707(وسلمه وخلفه بعد وفاته سنة ،كان عضدا ألخيه السلطان أيب زيان يف حربه)م1267/ـه665(

الغرب،ني عن التقدم من جهة ياملرنخضع كثريا من القبائل ااورة له يف الشمال واجلنوب وصدأحازما،كان فظا غليظا
.71ص،خ الدولة الزيانيةتاري،ابن األمحر؛ 214-212ص ص ،1السابق، جاملصدر حيي بن خلدون،

،كان م1318/ـه718،بويع سنة م1293/ـه692ولدابن محو ابن أيب حيي يغمرا سن بن زيان،هو أيب تاشفني -2
.219-215ص ،1ج،نفسهاملصدر ،حيي بن خلدونمولعا بالبناء والتشييد،

بويع بعد أبيه سنة ،لقبه املنصور باهللا،عقوب بن عبد احلق يكىن أبا احلسنهو أمري املسلمني علي بن عثمان بن ي-3
.35ص،، ابن األمحر ،روضة النسرين)م1331/ـه731(
بويع سنة ،لقبه املتوكل على اهللاأبا عنان،يكىن ،اهللا فارس بن على عثمان بن يعقوبهو أمري املسلمني املتوكل على -4
.37ص ،املصدر نفسهابن األمحر،،)م1358/ـه759(ومات مقتوال عام )م1351/ـه751(
حيي بن :، راجع يف ذلك)م1307/هـ706(إىل)م1299هـ 698( هر بداية من سنةوثالثة أشدام مثاين سنوات -5

ص بن أيب زرع، املصدر السابق، ا؛وما بعدها130، املصدر السابق، صالتنسي؛211ص، 1،جاملصدر نفسهن، خلدو
ن يف عهد بين التاريخ السياسي ململكة تلمسا، عبديلخلضر؛ 384، ص3دهينه، اجلزائر يف التاريخ، جعطا اهللا؛386
.109،111، ص ص 2008، ديوان املطبوعات اجلامعية وهران، زيان

، املرجع عبديل، خلضر 384،صعطا اهللا دهينه، املرجع نفسه ؛ 16، صحاجيات، أيب محو موسى الزياينعبد احلميد-6
منشورات املركز ،كتاب مرجعي حول تاريخ اجلزائر يف العصر الوسط،حاجيات وآخرون؛ عبد احلميد113نفسه، ص

،حيي بوعزيز؛198، ص2007، وزارة ااهدين،1954الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة نوفمرب
.16، ص1975السنة26ألصالة، العدد ، جملة ا)م1554- 1236(املراحل واألدوار التارخيية لدولة بين عبد الواد الزيانية

، ن شلف إىل تلمسان إىل جبل مديونةزناته، كانت جماالم بأرض املغرب األوسط مهم من أهل الطبقة األوىل من -7
.وما بعدها28، ص7ابن خلدون، العرب ،ج:جع يف ذلكرا
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أبو محو"ان احلصار الطويل، فقام السلطان والعرب الذين شقوا عصا الطاعة لبالده إب1توجني
من الوصول إىل األقاليم الشرقية ن ، ومتك2ّبإخضاعهم وتعني الوالة عليهم من قبله"الزياين

ص، إىل بين حفجترد من الوالء الذي كان يؤديه والده ، وبالتايل الواقعة غرب البالد اإلفريقية
افظ على احلدود الغربية لدولته، أن حيومن جهة أخرى تصدى لبين مرين فاستطاع بذلك 

ويتمتعون باالستقالل ارتني الشرقية والغربية فأصبح بنو زيان يف عهده ال خيضعون هليمنة اجل
.3التام والسيادة الكاملة على أراضي املغرب األوسط

أمن  احلزم والشجاعة، إالّ"محو الزياينأبو "شتهر بهما اه رغمغري أنن من ه مل يتمكّن
ا أدى يف معاملته، ممالذي كان فظاً"أبو تاشفني عبد الرمحن"بنهاالسيطرة على طموحات 

يف قصره وسط خواصه سنة "أبو محو الزياين"بن إىل تدبري مؤامرة لعزل أبيه، انتهت مبقتلباال
، الذي متيز عهده "أبو تاشفني األول"بن االين زيان عرش بعلى وانتصب ، 4م1318/هـ718

.5تقدم حضاري كبرييف فترة حكمه بازدهار العمران والفنون وشهد املغرب األوسط
، "أبو حيي أبو بكر"بانتهاج سياسة عدائية جتاه السلطان احلفصي عهده " أبو تاشفني"بدأ 

، إذ 6على عرش تلمسان"أبا تاشفني"رتقى فيها االذي استوىل على تونس يف نفس السنة اليت 
اهلجمات على جباية منذ سنة يدة على الناحية الشرقية، فبدأت قام بتوجيه غارات عد

، كما قام  حبصار قسنطينة  واحتالل تونس 7م، وقد  تكررت كل سنة تقريبا1319ً/هـ719
" احلفصيأيب حيي"و"أيب تاشفني"بني فنتج عن هذا نشوب صراع ،8)م1325/ـه725(سنة 

الناصري، :ن، ينظروقفوا إىل جانب بين عبد الواد عند قيام دولة املوحدين مث انقلبوا ضدهم وأصبحوا حلفاء لبين مري-1
.وما بعدها124، ص3االستقصاء، ج

.100، ص7، جالعربعبد الرمحن بن خلدون، -2
.41-40، ص1، جاملرجع السابقعبد العزيز فياليل،؛ 114، صاملرجع السابق، عبديلخلضر -3
اجيات، حعبد احلميد؛138التنسي، املصدر السابق، ص؛ 215-214، ص ص1، املصدر السابق، جحيي بن خلدون-4

.124، صحممد الطمار، تلمسان عرب العصور؛ 17، صأيب محو موسى  الزياين
.386،ص3عطا اهللا دهينه وآخرون، املرجع السابق، ج؛139التنسي، املصدر نفسه، ص-5
.178، ص،1جروبار برونشفيك، املرجع السابق،؛ 165، املصدر السابق، صابن أيب  دينار-6
.178ص، 1ج ،نفسه،املرجع روبار برونشفيك؛22التحقيق، ص، مقدمة 1ري، القواعد، جاملقّأبو عبد اهللا -7
عبد ؛205، صيف العصر الوسيطحاجيات وآخرون، تاريخ اجلزائرعبد احلميد ؛ 116، صنفسه، املرجع عبديلخلضر -8

.179، صاملرجع السابقروبار برونشفيك،؛ 128ص،السابقاملرجعحممد الطمار،؛43ص،1ج،نفسه، املرجعالعزيز فياليل
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ستنجاد بسلطان االهذا األخري الذي مل جيد وسيلة أخرى ملقاومة بين عبد الواد غري " احلفصي
لقضاء على ه يف المفرصة نادرة لتحقيق حهذا األخري الذي وجدها ،"أيب سعيد عثمان"فاس 

ام ا بإبرفًمكلّوفداً) م1330/هـ730(فأوفد بدوره يف أواخر سنة دولة بين زيان بتلمسان، 
أبا احلسن "ويل العهد ية عن طريق املصاهرة وذلك بزواج واملرينبني العائلتني احلفصية اتفاق
.1"أيب بكر احلفصي"من بنت"السلطان أيب سعيد"ابن "علي

اخلضوع  لشروط "أبو تاشفني"فتغري بذلك الوضع السياسي ببالد املغرب، حيث رفض 
عد وفاته أواخر الذي خلفه ب"سنيب احلأ"م البنه ـثأوالً"أيب سعيد"السلطان املريين 

،)م1332/هـ732(و تلمسان سنةالزحف حنأدى ذا األخري إىلا مم، )م1331/هـ731(سنة
أبو "قتل قام بو،)م1337/هـ737(سقطت بيده عامإىل أن ) م1335/هـ735(رها سنةحصاو

،2األقصىالدولة الزيانية وأخضع تلمسان للمرينني باملغربفقضى بذلك على . "تاشفني
هم بنو مرين يف إدارة املغرب حلّـموحلّالدولة الزيانية باملغرب األوسط هذا اختفى رسم ـوب

وهو االختفاء الطويل يف تاريخ بين ،مدة زمنيـة زادت عن اثنـي عشرة سنـةاألوسط 
.3زيان

كانت تتجه صوب الدولة احلفصية  "أيب احلسن"طموحات نّإ، فومهما يكن من أمر
مة ـمرينية يف األندلس منذ هزيـإحياء الدولة املوحدية، خاصة بعد فشل السياسية البغية 

واجته ،"أبا عنان"ن عليها ابنهفزحف من تلمسان بعدما عي، 4)م1340/هـ741(طريف سنة
س بأمر تون"عمر احلفصي"مغتنما يف ذلك فرصة استبداد ،)م1347/هـ748(و افريقية عامحن

.26أبو األجفان، املرجع السابق، ص؛116، ص3، جالسابقرجعامل،الناصري؛68، املصدر السابق، صيكشالزر-1
، ص نفسهالزركشي، املصدر ؛ 146، صالسابقالتنسي، املصدر ؛219، ص1، املصدر السابق، جحيي بن خلدون-2

، السابقحممد الطمار، املرجع؛209، صتاريخ اجلزائر يف العصر الوسيط، حاجيات وآخرونعبد احلميد ؛ 73-72ص
، دراسة حتليلية  )ھـ8-7(الغرب اإلسالمي خالل القرنني ،أمحد عزاوي؛ 37، صنفسه، املرجع أبو األجفان؛128ص

.27-26، ص 2006، مطبعة ربانيت، الرباط ،لرسائله
.146ص ،نفسهاملصدر ،التنسي-3
قيادة جيشه، "أيب احلسن"ن معارك حول مصري األندلس، توىل فيها كان من أعنف ما دار بني املسلمني والنصارى م-4
، انتهت زمية املسلمني، فكانت هذه املعركة اية مؤسفة لتاريخ ة جيش األندلس ضد اجليش النصراينقياد"أبو احلجاج"و

أمحد ؛ 129ق، ص، املرجع السابعبديلخلضر ؛254-253ص ص،7جاجلهاد املغريب يف األندلس، ابن خلدون، العرب، 
.28، صالسابقعزاوي، املرجع 
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بذلك هلذا األخري، فاحتل الذي كان وليا للعهد، متحججا بأخذ الثأر "باسأبا الع"وقتله ألخيه 
ن مجادى الثانية جباية وقسنطينة وعنابة واستطاع دخول تونس يف الثامن م

مشاكل خطرية هناك مل يكن حيسب هلا "أيب احلسن"ه واجهت ، بيد أن1)م1347/هـ748(سنة
وع لسيطرته واستطاعت أن تفرض عليه اهلزمية حسبانا، متثلت يف رفض  القبائل العربية اخلض

ألثناء استغل األمراء ، يف هذه ا2)م1348/هـ749( قرب القريوان يف بداية حمرم من سنة
"أيب احلسن املريين"فرصة فشل حركة"أيب ثابت"وأخيه "أيب سعيد الثاين"كل من الزيانيون 

، حيث 3يه حوايل أربع سنواتهم الفتـيف افريقية لبعث دولتهم من جديد، فدامت إمارت
يف مدينة اجلزائر بينما كان عائدا من "بأيب احلسن املريين"أن يلحق اهلزمية "أبو ثابت"استطاع 

"أيب عنان"، أين فوجئ هناك بانتفاض ابنه غرب األقصىإىل املمه على االنسحابتونس وأرغّ
على "أيب عنان"وسيطرة "أيب احلسن"عليه، الذي خلفه نائبا عنه يف فاس، فانتهى األمر  مبقتل 

.4العرش
من الزيانني  فاستطاع أن يقضي  عهده مبحاولة استرجاع تلمسان "أبا عنان املريين"بدأ 

الدولة الزيانية قوا ونفوذها، وكان ذلك قبل أن تستعيد"أيب ثابت"و"أيب سعيد"على إمارة 
انية، وعادت عبد الواد للمرة الثفاندثرت ذا دولة بين، 5)م1352/هـ753(مع مطلع سنة

حاول أن يسترجع ما "انـأيب عن"ـوملا استقام األمر ل، 6سبع سنواتلسلطة بين مرين مدة 

، السابقالزركشي، املصدر ؛ 170-169ابن قنفذ، املصدر السابق، ص ص؛ 496ابن مرزوق، املصدر السابق، ص-1
برو نشفيك، روبار ؛ 141، صتلمسان عرب العصورحممد الطمار، ؛96ابن الشماع، األدلة البينية، ص ؛83-82ص ص

.197ص،1جاملرجع السابق،
حممد الطمار، تاريخ ؛161ص ص، 3السابق، جرجعامل،الناصري؛172-170ص ص ابن قنفذ، املصدر نفسه، -2

حيي ؛198، ص1ج،نفسه، املرجع روبار برونشفيك؛ 29، صالسابقأمحد عزاوي، املرجع؛183األدب اجلزائري، ص
.18ص،احل واألدوار التارخيية لدولة بين عبد الوادبوعزيز، املر

املرجع عطا اهللا دهينه،؛132-131ص ص ،السابق، املرجع عبديلخلضر ؛ 150التنسي، املصدر السابق، ص -3
.18،صاملرجع نفسهحيي بوعزيز، ؛101، صالسابقرمضان شاوش، املرجع حممد بن؛399، ص3،جالسابق

عطا اهللا دهينه، ؛ 171-170ص ص،3، جاملرجع نفسهالناصري،؛ 99-98ابن الشماع، املصدر نفسه، ص ص -4
.32-30، ص صنفسهأمحد عزاوي، املرجع ؛399املرجع نفسه، ص

.31صد حاجيات ،أبو محو موسى الزياين،عبد احلمي؛ 121، ص7عبد الرمحن بن خلدون، العرب، ج-5
،نفسهجعشاوش رمضان، املر؛ 137ص،نفسهعبديل، املرجع خلضر؛ 96-94ص، صالسابقاملصدرالزركشي، -6

.18، صاملرجع نفسهحيي بوعزيز، ؛104ص
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قسنطينةوعلى )م1352/هـ753(أبيه، فاستطاع االستيالء على جباية عامت سلطةكان حت
ه غري أن، 1السنةجه حنو تونس فاحتلها يف رمضان من نفس، مث ات)م1357/هـ758(أواسط سنة

فل راجعا إىل بالده يف ذي القعدة ، فق2إبقاء سيطرته على تونسواجهته مشاكل حالت دون 
، 3)م1358/ـه759(، أين تويف خنقا بيد وزيره يف ذي احلجة من عام)م1357/هـ758(عام

.فيهابذلك تنتهي الفترة اليت عاش و،"مقّريو عبد اهللا الـأب"وهي نفس السنة اليت تويف فيها 
:عـصره الثقافـي.2

"أبو عبد اهللا الـمقّري"األوضاع السياسية واالجتماعية اليت عايشها أنّمن الواضح 
، هذه األخرية  اليت حظيت باهتمام بالغامل تنل من احلركة العلميةببالد املغرب اإلسالمي 

ا لكافة العلوم هذا القرن عصرا ذهبي، حيث يعديخالل القرن الثامن اهلجرونشاط مستمر 
حظا كبريا من العلم، قد نال"قّريامل"من السالطني الذين عاصرهم اإلسالمية، ومرد ذلك أنّ

، فال أحد ينكر ما لألمراء من دور 4فكانوا حيرصون كل احلرص على توفري شروط النمو الثقايف
لماء فيه إنتاج العدور كبري يف تشجيع العلم والنهوض به، فكم عصر ارتفع فيه العلم وكثر

.بسبب أمرائه والعكس صحيح
ظاهرة جمالسة األمراء ،"قّريامل"ويف هذا الصدد، يالحظ على احلياة العلمية خالل عصر 

،5ما كان له أثر بارز يف دفع احلركة العلميةـللعلماء وعقدهم للندوات واملناظرات العلمية، م
مدينة تلمسان منارة للعلم ومقصدا "أبو محو األول"جعل  السلطان "قّريامل"ففي عهد طفولة 

با للعلم ه كان حمللعلماء وأهل الفكر مثل غريها من العواصم اإلسالمية، حيث يؤثر عنه  أن

.103ابن الشماع، املصدر السابق، ص -1
.149، املصدر السابق، صابن أيب دينار-2
ري، أبو عبد اهللا املقّ؛ 205ص،3، جرجع السابقاملالناصري،؛121ص7ج،املصدر السابقعبد الرمحن بن خلدون، -3

، 1،جعبد العزيز فياليل، املرجع السابق؛37ص،السابقد عزاوي، املرجعأمح؛ 24ص،مقدمة التحقيق،1القواعد،ج
.52ص

حممود بوعياد، ؛09ص، 2حيي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة، ج؛219، ص2، جاملرجع نفسهفياليل، عبد العزيز-4
مي واألندلس يف سالتاريخ املغرب اإلحممد عيسى احلريري،؛58-56جوانب من احلياة يف املغرب األوسط ،ص ص 

، خمرب املرجعيات 4ع، جملة الفكر اجلزائري، املدارس بتلمسان يف عهد بين زيانخبتاوي، مسيقا؛339، صالعصر املريين
.83ص، 2009تلمسان، ديسمرب الفلسفية،

.131ص،حممد الطمار، تلمسان عرب العصور؛205-204ص ص،1جحيي بن خلدون، املصدر السابق،-5
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باستدعاء العلماء وإكرامهم وإحلاقهم خبدمته وإسناد هلم  وظائف هامة يف والعلماء، فقد بادر 
ما ، فقد قر"أيب موسى"و"أيب زيد":ابين اإلمام"صر، منهم على سبيل املثال ال احل1الدولة

يهمامسـزال وأسس هلما مدرسة محلت اهما وبىن لكل واحد منهما منـإليه وأكرم وفادت
يف عهد شباب "السلطان أبو تاشفني األول"وواصل بعده  ،2)م1310/هـ710( سنةوذلك

أبا موسى عمران "إليه ب االحتفاء ذين العاملني وتشجيع غريمها من العلماء، فقر"الـمقّري"
عرفت انب املسجد األعظموبىن هو اآلخر مدرسة جب)م1345/هـ745ـت("البجائياملشذايل 

ل فيها ، كما كان حيرص على إقامة االس العلمية يف قصره، وقد سج3باسم املدرسة التاشفينة
لفقهاء يف املسائل دورا بالغ األمهية بني أقرانه ا"موسى بن عمران بن موسى املشذايل"الفقيه

.4الفقهية اليت كانت حمور احلديث والنقاش
بعض األحداث ، أنّ"قّريامل"خالل القرن الثامن اهلجري عصر إليهواجلدير بالتنويه

كانت من عوامل اإلثراء والنمو يف اال الثقايف منها استيالء بين مرين على املغرب السياسية 
.العملية اليت أرسى قواعدها بين زيانالذين مل يهملوا احلركة األوسط،

على املغرب األوسط وافريقية وقد كان ذلك يف عهد "ريينأيب احلسن امل"فأثناء حركة 

وجلب هلا األساتذة ) م1347/هـ747(العباد بتلمسان سنةببناء مدرسة ، أمر "قّريامل"كهولة 

أحرزه من ثقافة متينة ، فقد كان من علماء عصره ملا5وأجرى على طالا املنح واألرزاق

أبو محو ،حاجياتعبد احلميد ؛139صالتنسي، املصدر السابق،؛130، ص1املصدر السابق،جبن خلدون، حيي -1
.36ص،موسى الزياين

،2جالسابق،رجع، املاحلفناوي؛140- 139ص ص ، املصدر نفسه،التنسي؛130ص،1جنفسه،حيي بن خلدون،-2
.232ص،2جاملرجع السابق،،ياليلعبد الرمحان اجل؛12- 11ص ص 

Rachid Bourouiba, op.cit, p135.
، املرجع السابق،عطا اهللا دهينه؛09ص،2ج،أعالم اجلزائر احملروسةحيي بوعزيز،؛141صاملصدر نفسه، التنسي، -3
.85صاملرجع السابق،خبتاوي،قاسم؛ 43ص،قاملرجع الساب،ن؛ أبو األجفا385ص،3ج

Rachid Bourouiba.Idem.p135
حممد ؛ 104-103ص صالشاطيب، اإلفادات واالنشادات،؛ 223-818، ص ص 5جنفح الطيب،أمحد املقّري،-4

.40، صات، تلمسان مركز اإلشعاع الثقايفحاجي؛ عبد احلميد 132، ص تلمسان عرب العصورالطمار، 
املرجع نفسه، عزيز، حيي بو؛24، ص2ق،جسن الوزان، املصدر الساباحل؛406، صابن مرزوق، املسند الصحيح-5
.09،ص2ج

Rachid Bourouiba, Idem, p190.
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وحضوره االس العلمية، حيث الستهم واهتمام مبراكز العلم ومرافقته وتقربيه للعلماء وجم

كان أبر الناس بأهل العلم، وأعرفهم بقدرهم، استخلصهم  «:بقوله"ابن مرزوق"وصفه 

على دمهن له رسوخ قدم يف العلم، أقإذا مسع مبلنفسه، ومجع من سائر البالد يف حضرته 

ليت تكفيهم حضرا لسه وأجرى عليهم اجلرايات احضرته، وجعله من خواص أهل جم

وأحوازها، حني استيالئه بتلمسان وسفرا، فاجتمع حبضرته أعالم، مث ضم هلم من كان 

يزل على هذا إىل أنّ تويف رضي اهللا ة، وملاستمر هذا العمل يف دخوله بالد افريقيعليها، مث

اصطحب معه جمموعة ضخمة من أعالم )م1347/هـ748(عامخوله تونس فأثناء د،1»عنه

"ابن خلدون"إذ قال ،2رهم البعض حنو أربعمائة عاملوقد قداملغربني يف كافة التخصصات،

ان وأربعني ا ملك افريقية سنة مثكان قدم علينا يف مجلة السلطان أيب احلسن، عندم«:يف ذلك

أبو عبد "وقد أخذ، 3»م فيهشهود جملسه ويتجمل مبكام، كان يلزمهممجاعة من أهل العل

. كثري منهمالعن "اهللا الـمقّري

عمليا يتكون من شخصيات فقهية من اأقام جملس"أبو احلسن"نّإوكما سبق الذكر ف
خمتلف اجلهات، منهم فقهاء تونس الذين شاركوا فيه ونالوا اإلعجاب واستفاد منهم علماء 

إبراهيم  حممد بن "وإمام  املعقول واملنقول "ابنا اإلمام"ضاء هذا الس فكان من أع4املغرب

أبو عبد اهللا حممد بن سليمان "و، )م1357/هـ758ـت("حممد بن عبد الرمحن اجلز ويل"و"اآلبلي

،)م1349/هـ750ـت("أبو عبد اهللا حممد الصباغ املكناسي"، و)م1349/هـ750ـت("السطي
عبد "على عقد الندوات واملناظرات بني علماء تونس ويرأسهم إضافة إىل هذا فقد حرص

.5"أبو عبد اهللا السطي"يرأسهمو كان علماء فاس بني و"السالم اهلوا ري

.260، صالسابقاملصدر ابن مرزوق، ؛ 128- 127ص،1حيي بن خلدون، املصدر السابق، ج-1
ص املرجع السابق،،نوينامل؛ حممد 122ص ،، املصدر السابقاعابن الشم؛ 28ص، 1ج،القواعد،رياملقّأبو عبد اهللا -2

.306،ص2،جاملرجع السابقبرونشفيك، روبار ، 458
.19، صالتعريف بابن خلدون، ابن خلدون-3
روبار برونشفيك، املرجع ؛ 138ص،تلمسان عرب العصورحممد الطمار،؛28ص،3جأزهار الرياض،ري،املقّأمحد -4

.306ص،2السابق، ج
.306ص،2ملرجع نفسه، جروبار  برونشفيك، ا؛27ص،1ج، املصدر نفسه،رياملقّأبو عبد اهللا -5
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الذي أضاف إىل تلمسان مدرسة أخرى "أيب عنان"ابنه "أيب احلسن"حذو اوقد حذ
، فقد كان هو اآلخر )م1343/ـه754( سنة"أيب عبد اهللا احللوي"جبانب مسجد الويل الصاحل 

، حيث قال فيه معاصره 1فقيها يناظر العلماء ويضرب معهم بسهم وافر يف الفنون العلمية
الراجح يف حتصني الدالئل مهمهاً قد جاز بذهنه الثاقب « ):م1370/هـ771ـت(الشريف التلمساين

ر يفصل يف مضيق املناظرات صعباً وجاز برأيه الصائب الناجح يف حتصيل املسائل مورداً عذباً حىت صا

.2»بني أرباا، وجيلو دجى املشكالت ويلي كشف حجاا
يف عقد االس العلمية اليت كانت تعقد على عهد أبيه "أبو عنان"السلطانوقد استمر

ـت("قّريأبو عبد اهللا امل"و) هـ781ـت("أبا عبد اهللا بن مرزوق "وأضاف إليها الشيخ 
ابن "يف رحلة "أيب عنان"، حيث جاء عن 3عض أعضائه السابقنينظرا لوفاة ب) هـ759

يعقد جمالس العلم يف كل يوم بعد صالة الصبح، وحيضر لذلك أعالم « :معاصره أنه كان"بطوطة

الفقهاء، وجنباء الطلبة مبجلس قصره الكبري، فيقرأ بني يديه تفسري القرآن العظيم وحديث املصطفى 

لو جي، املعلىمذهب مالك وكتب املتصوفة، ويف كل علم منها له قدحصلى اهللا عليه وسلم، وفرع 

.4»، ويلقي نكته الرائقة من حفظه وهذا شأن األمية املهتدين واخللفاء الراشدينمشكالته بنور فهمه
منها نزعة االجتهاد يف نطاق ،"مقّريالـ"د برزت عدة ظواهر علمية ميزت عصروق

األول ي أصبح املذهب الرمسي يف املغرب األوسط منذ النصف، هذا األخري الذ5املذهب املالكي

، حيث صادف هذا األجراء إقباال كبريا 6الثالث عشر ميالدي/السابع اهلجرياألول من القرن 

وا للتدريس فربز فيه علماء أجالء تصدوساط املالكية املغربية عامة، لدى الفقهاء خاصة واأل

الذين توارثوا العلم سلفا عن "آل مرزوق"سرة ية يف خدمته كأعلمسرأكما ملعت والتأليف،

.203ص،3الناصري، االستقصاء، جأبو العباس؛ 38، صابن األمحر، روضة النسرين-1
.03أبو عبد اهللا الشريف، املصدر السابق، ص-2
.28، ص1جاملصدر السابق، أبو عبد اهللا املقري،-3
.761، ص1985بريوت،،مؤسسة الرسالة،2،ج1تح وتعليق علي املنتصر الكناين، ط،رحلة ابن بطوطةابن بطوطة،-4
.380ص،2،جعبد العزيز فياليل، املرجع السابق -5
.302صالفرد بل، املرجع السابق، -6
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غري أنه رغم ما أجنبته منطقة املغرب واألندلس بصفة عامة من أئمة و أعالم كثريين يف ؛ 1خلف

الفقه والتفسري والتوحيد واألدب، إالّ أنهم مل يصلوا إىل درجة االجتهاد املطلق اليت وصل إليها 

ميكن تصنيفهم ضمن اتهدين يف إطار املذهب املالكي ال األئمة األربعة املشهورين، وإنما 

.2خيرجون عن مبادئه وال يعملون إالّ مبا يوافق مضامينه

وقد ظهرت نزعة االجتهاد يف نطاق هذا املذهب عند العديد من فقهاء القرن الثامن 

التلمساينوالشريف بتونس،3)م1402/هـ803ـت(عرفةابن جري أمثال اهل

وأيب إسحاق 4بفاس) م1378/هـ779ـت( أمحد القبابوبتلمسان) م1370/هـ771ـت(

من الذي  يعد"قّريأبو عبد اهللا امل"وأخذ منحاهم ، 5بغرناطة) م1389/هـ790ـت(الشاطيب

جتهادية وأراء خاصة يف حدود ملدرسة املالكية فكانت له موافق اأبرز العلماء الذين أجنبتهم ا

.6املذهب املالكي

علماء أسرة املرازقة نصر الدين بن داود ، :عن أسرة ابن مرزوق ينظر؛34ص،4جري، أزهار الرياض،املقّأمحد -1
رب اإلسالمي، جامعة ، مذكرة ماجستري يف تاريخ املغم16ـه10ىل قم إ13- ـه7ودورهم الثقايف بتلمسان من ق

.2003وهران،
.378ص، 2ج،السابقعبد العزيز فياليل، املرجع ؛55أبو األجفان، املرجع السابق، ص-2
له بتونس،وللفتوى ،دة مخسني سنة،كما قدم للخطابة بهتوىل إمامة جامع الزيتونة م،من ابرز علماء املالكية يف عصره-3

،ـه803وتويف ا سنة ،ـه716ولد بتونس سنة ،أجاز فيها بعض علماء املشرقـه792رحلة مشرقية سنة
املصدر ،مـابن مري؛ 242-240ص،9جالالمع،الضوء،السخاوي؛ 95-63ص ص ، املصدر السابق،الزركشي
.589ص،1ج،املصدر السابق،السراج؛ الوزير 200-190صالسابق،

أخذ عن بن فرحون والسطي والفشتايل وغريهم، وعنه الرمحن الشهري بالقباب، بو العباس أمحد بن قاسم بن عبدهو أ-4
، ناظر اإلمام العقباين يف مسائل بفاسوى ىل القضاء جببل الفتح والفتأخذ ابن اخلطيب القسنطيين والشاطيب وغريهم، تو

ابن "بيوع"و"قواعد عياض"و"أحكام النظر البن القطان"شرح،"بابلباب اللباب يف مناظرة الق"مجعها العقباين ومساها
؛372؛ ابن قنفذ، الوفيات،ص 105ابن فرحون، الديباج، ص مام الشاطيب،اجلماعة وله مباحث مشهورة وقعت له مع اإل

؛ 78ص رباط،لار، املركز اجلامعي للبحث العلمي،صححه حممد الفاسي، أودلف فوأنس الفقري وعز احلقري،ابن قنفذ،
.235، املصدر السابق، صفابن خملو

دث من أئمة املالكية إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، أصويل، حافظ، عالمة، حمقق، حم-5
، دار 1ط، حتقيق حممد أبو األجفان،برنامج ااري، ااري؛111نظر الفصل الثالث، صيري، حد تالميذ املقّأباألندلس، 

.116، ص1982الغرب اإلسالمي، بريوت، 
.ومابعدها139، صينظر الفصل الثالث-6
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الذي انتشر ، 1هي شيوع تيار التصوف"الـمقّري"دينية اليت ميزت عصر والظاهرة ال
الثاين عشر /باملغرب األوسط وسائر حواضر املغرب اإلسالمي منذ القرن السادس اهلجري

"أبو مدين شعيب االشبيلي"، ومرد ذلك ظهور شخصيات صوفية أبرزها 2امليالدي
، فكانت األوسطليم الصوفية إىل املغرب أول من أدخل تعاالذي يعد،3)م1198/ هـ595ـت(

وبتلمسان بعد أن دفن ا بالعباد، فقد شهدت هذه املدينة حركة ةله مكانة رفيعة خاصة ببجاي
.4صار وليا هلذا املكان"أبا مدين"نّخاصة وأنشطة هلذا التيار

وا على العمل حرصالصوفية ببالد املغرب اإلسالمي رجالجدر اإلشارة إليه أنّـوما ت
التصوف يف العامل وذلك أنّ،التصوفعتناء باجلانب التربوي العملي من بالكتاب والسنة و اال

اإلسالمي عموما كان يستند يف أصوله ومبادئه إىل اإلسالم، ويقتبس مضمونه من الكتاب 
"حممد األنصاري املالقي"والسنة، فهو مقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية، حيث يقول 

م بالشريعة فهي باطلة، وكل شريعة لـم تتقيد كل حقيقة لـ«):م1335/هـ735ـت(
.5»حجوبـتتقيد باحلقيقة فصاحبها م

والزهد فيها أقبل عليه واإلعراض عن زخف الدنيا وزينتها العكوف على العبادة، واالنقطاع إىل اهللا تعاىل :هو-1
، عبد املنعم احلنفي، 391، صون، املقدمةبن خلداجلمهور من لذة ومال وجاه واالنفراد عن اخللق يف اخللوة والعبادة، ا

.859ص ، 2006مكتبة مديوين ،القاهرة،،5ط،املوسوعة الصوفية
.42، املرجع السابق،صعبيد بوداود ، 384ص، 2جعبد العزيز فياليل، املرجع السابق،-2
بيلية باألندلس، عرف صن قطينانة وهي من قرى اشحبولدشيخ املشايخ،هو أبو مدين شعيب بن احلسن األندلسي-3

بورعه الشديد والزهد الكبري ورحل إىل فاس وأخذ عن علمائها مثل أيب احلسن علي بن حرزهم وأيب احلسن بن غالب، 
تأثر باإلمام أيب حامد الغزايل والشيخ أيب يعزي يف ميدان التصوف، وملا ذهب ألداء فريضة احلج التقى بالشيخ عبد الرمحن 

الوقت وعند عودته استقر ببجاية وتويل التدريس هناك وذاع صيته، مما أثار حسد بعض علماء اجلياليل، والزمه بعض
الظاهر منهم أبو عمر احلباك الذي وشى به للسلطان املوحدي يعقوب املنصور الذي  قام باستدعائه إىل مراكش، ويف 

أنس الفقري،ابن قنفذ القسنطيين،؛61- 55صص، املصدر السابق،الغربيين،م1197/ـه595طريقة إليها وافته املنية سنة
.213-207، ص صنيل االبتهاجكيت، لتنبا؛114-108، ص ص ملصدر السابقابن مرمي، ا؛12-11ص 

حممد الشريف سيدي موسى، ؛ 81، صالسابقعبيد بوداود، املرجع ؛320-319املصدر السابق، ص صديل،اـالت-4
.190ص ة الفكرية ببجاية ،احليا

.243، صتمبكيت، نيل االبتهاجال-5
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فقد اشتهر تياران ،وقد حرص علماء املغرب أيضا على االبتعاد عن التصوف الفلسفي
ن أيب مدي"مه ي، هذا األخري تزعالتصوف السنتصوف، تيار التصوف الفلسفي وتيار لل

وغريهم من متصوفة "إلمام الغزايل"ـلعلوم الدين كتاب إحياءلواره ، فكان ألث"شعيب
حيث انتشر التصوف يف األوساط الشعبية ، 1تأثري على أهل سائر بالد املغربـةالسن

وجدت هذه الظاهرة جماالً يف تقديس حيث،واخلاصة، بل حىت عند بعض األمراء والسالطني
ـ االعتقاد بمجيل"أبو محو موسى األول"للسلطان كان قد فالصوفية،األولياء واجلماعات 

.2"أيب مدين"فكان يذهب باستمرار لزيارة ضريح"أبو تاشفني"ا ، أم"أيب العباس بن مرزوق"
ابن "ميل إىل هذا الصنف من العلماء، فقد أفادنا ـي"احلسن املريين"وكان أبو 

أحد فقهاء مدينة فاس "أبو حممد عبد املؤمن اجلانايت"فيت أنه إذا دخل عليه الفقيه امل"مرزوق
حافظته على خصال الفطرة واستعماله مل يف كل وقت أطراف هذا الرجل ومـأتأ":يقول

أيضا على جانب من "أبو عنان"، كما كان 3"النظافة، فاستدل بذلك لغريه على صالحه
مه الذي كان يعظّ"ابن شاطر"ـ ملته ليتجلى ذلك من خالل معاـهؤالء العلماء، إذالتقدير ل

وي4له ويسلم لهص.

.42ص،السابقعبيد بوداود،املرجع ؛ 61-60املصدر السابق، ص الغربيين،-1
.151الفرد بل، املرجع السابق ، ص؛393- 389، ص2جعبد العزيز فياليل، املرجع السابق،-2
.280صابن مرزوق، املصدر السابق، -3
.272، ص5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد -4
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كانوا يعتقدون باألولياء ويقدروم وحيترموم سالطني املغرب اإلسالمينّإفوبالتايل 
م يرتقوا ـجموعة كبرية من شيوخ التصوف، لكنهم لـمنطقة مـويتقربون إليهم، فربز يف ال

ارتبطت بأمسائهم يف ربوع نفسهم تالميذ ومدارس وطرائق نوا ألإىل مصاف أسالفهم الذين كو
أبا العباس "من أقطاب التصوف يف هذا العصر ، ونذكر 1واملشرقاملغرب 

أمحد بن "و2)م1340/ـه741ـت("مرزوقأبا العباس أمحد "و) م1378/هـ779ـت("القباب
فقد  لتصوف،حظ يف  ا"مقّريالـ"وقد كان لإلمام ،3)م295/هـ760ـت(" إدريس البجائي
.4مؤلفاتهـميدان بـأسهم يف هذا ال

شهدت نشاطا "مقّريالـ"احلركة العلمية على عهد مكن القول أنّـذلك يوبناء على 
ثر يف لذلك أودفعا قويا حنو الرقي، نتج عنه إقبال الناس على العلم إقباال شديدا، كما كان 

.العلمية"قّريملأبو عبد اهللا ا"تكوين شخصية 

.383، صالسابقألفرد بل، املرجع ؛387ص،2ج،السابقاملرجع ،عبد العزيز فياليل-1
الصنهاجي، وأخذ الفقه عن أيب احلسن الصغري، وعن ن على الشيخ يوسف بن يعقوبقرأ القرآـه681ولد سنة -2

املصدر ، حيي بن خلدون،ـه741وجاور املدينة ومات حاجاً سنة احلضرمي عبد املهيمن وعن ابين اإلمام، وغريهم، حج
.39-33ص صعلماء أسرة املرازقة،نصر الدين بن داود،؛27صاملصدر السابق،، مـمريابن؛ 115ص،1جالسابق،

،قلية، رحل إىل املشرقعقن العديد من العلوم الدينية والاحد أعالم املذهب املالكي باملغرب األوسط، من أهل جباية، أت-3
كر منها تعلقيه على البيوع من خمتصر ابن احلاجب، وفتاوى عديدة، تناوهلا تالميذه من بعده أمثال له إسهامات يف الفقه نذ

ص ،1989، املطبعة امللكية ، الرباط،3ج،أعالم املغرب العريبالوغليسي وعبد الرمحن بن خلدون، عبد الوهاب منصور، 
.332-331ص 

.122،ص ينظر الفصل الثالث -4
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:التـعريف بشخصية أبـي عبد اهللا الـمقّري:اثاني

:قرارها بتلمسانـأسرته واست.1

ري نسبة إىل مقّـاألسر العلمية بتلمسان، وتعود تسميتهم بالر من أشهةريمقّـسرة الاألتعترب 
2"مقرة"بإفريقية  تدعى1قرية من قرى الزاب

شيء من ىهذه األخرية اليت زالت متاماً ومل يبق،  
ومدينة يقال هلا «:بقوله"البلدان"يف كتابه "اليعقويب"ة العظمى اليت أشار إليها تلك املدين

هلا حصون كثرية، واملدينة مقرة أهلها قوم من بين ضبة وا قوم من العجم وحوهلا ،مقرة
.3»م سارسةيقال هلم بنو زنداج وقوم يقال هلم كزبرة وقوم يقال هلقوم من الرببر

ومن طبنة «:فقال "املسالك واملمالك"يف كتابه "البكري"اليت أشار إليها ة الكبرية نيمدـوال
بحت مدينة صغرية يف عهد ، مث  أص4»إىل مدينة مقرة وهو بلد كبري ذو مثار وأار ومزارع

وخترج من املسيلة إىل مقرة مرحلة، وهي مدينة صغرية وا مزارع «:حيث قال"اإلدريسي"
مقرة بينها «:فقال"احلمريي"وذكرها ،5»كثريكتان وهو عندهموحبوب وأهلها يزرعون ال

ة وبني مقرة وطبنة مرحلة وبني طبن...وبني املسيلة من بالد الزاب مرحلة وهي مدينة صغرية 
ها قد خربت، إالّمما يدل على أن"احلسن الوزان"م يذكرها قط ـول،6»اية ست مراحلوجب
خوم منطقة ـالثالث عشر والرابع عشر امليالديني يف تها قد قامت بدورها خالل القرننيأنإالّ

سيلة ، فتبعد عن امل2"مسيلةـلا"و1"بريكة"وهذه القرية هي اليوم تقع بني ،7النفوذ احلفصي

ع جنوب غرب إفريقية، كانت يف األصل عبارة عن قرى  عديدة، تعرف كل واحدة منها بالزاب، منطقة واسعة تق-1
وإقليم الزاب يبتدئ غرباً من ختوم  مسيلة وحيده  مشاالً جبال مملكة جباية، وميتد شرقاً إىل بالد اجلريد اليت توافق مملكة 

-113ص صالروض املعطار ،ت إىل وركلة ، احلمريي، تونس وجنوباً إىل القفاز اليت تقطعها الطريق املؤدية من تقر
.138ص،2جاملصدر السابق،؛ حسن الوزان، 114

؛43ص،1971، املكتبة العتيقة، دار التراث ، تونس القاهرة، 1ط،2ج،اء الرجالدرة احلجال يف أمسابن القاضي، -2
ر الغرب ، مطبوعات  دا1حجي، أمحد التوفيق،ج، حتقيق حممدنشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاينالقادري، 

.291ص،1977،للتأليف والترمجة والنشر، الرباط
.191ص،2002بريوت،،دار الكتب العلمية،1ط، وضع حواشيه حممد أمني ضناوى،البلـداناليعقويب،-3
152. املصدر السابق، صالبكري، -4
.119صاملصدر السابق، اإلدريسي،-5

.556ريي، املصدر نفسه، ص احلم-6
.322، ص1روبار برو نشفيك، املرجع السابق ،ج-7
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كلم 77بنحو 3كلم، وعن سطيف39، ومشال غرب بريكة  بنحو كلم55سيلة بنحو امل
.4جنوباً

القرية، فهي يف ذلك جاءت ه وقع اختالف يف ضبط نطق تسمية هذه ومن املالحظ أن
على روايتني، األوىل بفتح امليم وسكون القاف وهي عند األقلية من العلماء، والثانية بفتح امليم 

.5وتشديد القاف وهي عند األغلبية
جم االختالف يف نطق ـن،على هذا االختالف يف نطق اسم هذه القريةبناًءف

، "د بن مرزوقـحمم"سكون القاف الشيخ من ضبطه بفتح امليم وـ، فكان م"مقريـال"اسم
النور البدري  "هماـأس) مترمجنا("ريمقّـأيب عبد اهللا ال"ـف كتابا يف التعريف بحيث ألّ

معجم "يف كتابه"ياقوت احلموي"وذهب إىل ذلك أيضا ،6"يف التعريف بالفقيه املَقْري
.7."..مقْرة مدينة باملغرب يف بر الرببر":فقال"البلدان

القطن ومزارع منهي مدينة رائعة كثرية املياه تقع يف وسط حدائق وحقول أوراستبنا يف غرب :اإلدريسيقال -1
."هناك الكثري من التمور والفواكه. الشعوب، وتعمل يف جتارة ناجحةسكاا خليط من خمتلف , الشعري والقمح

مدينة عتيقة بناها الرومان يف ختوم صحراء نوميديا على بعد مائة و أربعني ميال من جباية، وحاليا تبعد عنها بـ -2
العبيدين أو (لويني م وهو ويل عهد أبيه املنتسب للع927/هـ315كلم، واختطها أبو القاسم حممد ابن املهدي سنة190

حسن الوزان، املصدر ؛ 130، ص5، جمعجم البلدان؛ ياقوت احلموي، 109،اإلدريسي، املصدر السابق، ص)الفاطمني
. 52، ص 2السابق، ج

.52، ص 2مدينة بناها الرومان على بعد ستني ميال جنوب جباية، حسن الوزان، املصدر نفسه، ج-3
؛ نصر الدين بن 106ص،)ب ت(مكتبة احلياة، بريوت،، داروكتابه نفح الطيبمقري ـالحممد بن عبد الكرمي، - 4

دة الدكتوراه يف ،أطروحة مقدمة لنيل شهام16/ـه10م إىل القرن13/ـه7بيوتات العلماء بتلمسان، من القرن ، داود
. 58صم،2010جامعة تلمسان، ،التاريخ الوسيط

ري الـمقّحممد عبد الغين، ؛108صبن عبد الكرمي، املرجع نفسه،حممد؛292ص،1السابق، جالقادري، املصدر -5
.23صأبو األجفان، املرجع السابق،؛20ص،)ت.ب(، الدار القومية للطباعة والنشر صاحب نفح الطيب

، إشراف شذرات الذهب يف أخبار من ذهب؛ ابن عماد احلنبلي،205-204ص،1جري، نفح الطيب،مقّـالأمحد -6
.332م، ص 1988/هـ1408، دار ابن كثري، بريوت، 1، ط8ر األرناؤوط، حتقيق حممود األرناؤوط، جعبد القاد

Ch.broseelard, « tombeaux des familles el makkâri et el okbani », revue africaine, tom
volume 5 année, N°30, paris, 1961, p405.

.175ص،5صدر نفسه، جاملياقوت احلموي، -7
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ميم وتشديد القاف وهي التسمية اليت شاعت عند ـها تنطق بفتح الأما من يرى بأن
1"العلوم الفاخرة يف النظر يف أمور اآلخرة"يف كتابه"عبد الرمحن الثعاليب"الشيخ األغلبية،

 ،

2"الزهر الباسم"يف بعض فوائده ويف كتابه "أمحد الونشريسي"و
.

، 3"نيل االبتهاج بتطريز الديباج"يف كتابه"باباأمحد "احملدثنييراها كذلك من ومن
وغريهم كثريون، كما حددها بعض الرحالة 4"البستان"يف كتابه"ابن مرمي"و

الذي هو اآلخر "اإلدريسي"و5"رةمقَّـب"الذي ضبطها"لبكريا"مثل "رةمقَّـب"اجلغرافيون
.6"رةمقّـب"مها ـرس

يف مقدمتهموبتشديد القاف،"ريمقّـال"أو"رةمقّ"ومن الباحثني من رجح اسم
، مستنداً يف ذلك على ما جاء يف بعض العبارات واألبيات "حممد بن عبد الكرمي"األستاذ
حفيد "ريأيب العباس املقّ"ـ ل"نفح الطيب"أمههاأخوذة من مصادر خمتلفةوامل7ةـالشعري

أبو أي -يثبت عنه مل «:"بن عبد الكرميحممد "مترمجنا، حيث يقول يف ذلك الشأن
،وبأقواله متمسكونفنحن على مذهبه سائرون،ه كتبها أو قرأها بالسكون،أن-العباس

.8»مادامت  نسبته يف كتبه ثابتة الشكل مصونة احلرف، وأهل مكة أدرى بشعاا
رية وأجداد مقّـرة املوطن األصلي لألسرة القَّـومهما يكن من أمر، تبقى م

فكيف استقرت هذه األسرة بتلمسان؟، )نامترمج("ريمقَّـال"
، بل "ريمقّـال"تكن يف األصل دار إقامة أسرة ملمن  الثابت أن  مدينة  تلمسان 

ل من انتقل من بيت هذه ، فكان أواليت انتسبت إليها كما سبق الذكر"رةقّـم"سبقتها بلدة 
أيب عبد اهللا "ـ اخلامس لوهو اجلد"ريعبد الرمحن بن أيب بكر املقّ"األسرة  إىل تلمسان

.850، خمطوط باملكتبة الوطنية،حتت رقم 2،ج1،جعبد الرمحن الثعاليب، العلوم الفاخرة-1
؛ حممد عبد الغين، املرجع 110، صمد بن عبد الكرمي، املرجع السابقحم؛205ص ، 1ج،نفح الطيبري،املقّأمحد -2

.23، ص؛ أبو األجفان، املرجع السابق20، صالسابق
.420ص،ل االبتهاجد بابا التمبكىت، نيأمح-3
.155صم، املصدر السابق،ـابن مري-4
.51البكري، املصدر السابق، ص-5
.119اإلدريسي، املصدر السابق، ص-6
.114-111، ص ص نفسهحممد بن عبد الكرمي، املرجع -7
.114نفسه، ص، حممد بن عبد الكرمي-8
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رفقة الشيخ 2)الثاين عشر امليالدي(وكان ذلك يف القرن السادس اهلجري 1"ريمقّـال
كان رجل "عبد الرمحن"جدـ، فال3"أيب مدين بن شعيب بن احلسني األندلسي"الصويف

أبو عبد اهللا"فقد ذكر ،"ي مدينـأب"صالح وفضل وعبادة وكان من مريدي الشيخ الصويف  
من سلفنا قراراً، اتـخذهاكان الذي  «:لاقفذا االنتقال من مقرة إىل تلمسان ه"ريمقّـلا

ري صاحب الشيخ مقّـمن قبلنا مزاراً عبد الرمحن بن أيب بكر بن علي الـبعد أن كانت ل
.4»وهو أيب اخلامس،ما ظهر فيهم قبوله وتبنيـأيب مدين الذي دعا له ولذريته ب

القرن السادس اهلجري وبداية القرن السابع اية صبحت تلمسان منذ ، أعلى ذلكوبناًء
حترام ، هذه األخرية  اليت غدت هناك تتمتع بسمعة طيبة وا"ريمقّـال"اهلجري مستقراً لعائلة 

ابن مرزوق "عن دور األسر العلمية األخرى، كعائلة ال يقل شأناًتام، فكان دورها بتلمسان
يف مجيع مناحي احلياة السيما منها دور األسرة الـمقّريةرزحيث ب،5وغريها"العجيسية

.ةواالقتصاديةالعلمي
ففي بداية استقرار هذه األسرة بتلمسان، اشتغل  أفرادها بالتجارة  اليت كانت مزدهرة 

حيي "، فقد اتفق أبناء 6كثرياً مع األقاليم الصحراوية اجلنوبية يف إطار جتارة القوافل الصحراوية
كة يف مجيع ممتلكام اعلى عقد شروعددهم مخسة7)ريالرابع للمقّاجلد("بن عبد الرمحن

فكانت هذه الشركة التجارية اليت قاموا بتأسيسها جتمع بني تلمسان ،8وأقبلوا على التجارة

.155، ص2ينظر امللحق رقم-1
حممد عبد الغين، ؛85، صالسابقحممد بن عبد الكرمي، املرجع ؛158ص،2أعالم اجلزائر احملروسة، ج يز،حيي بوعز- 2

.21املرجع السابق، ص
.40صسبقت ترمجته، املبحث الثاين من الفصل األول،-3
.203ص،5ري، نفح الطيب، جمقّـالأمحد ؛191، ص2الدين ابن اخلطيب، اإلحاطة، جلسان-4
نصر الدين بن داود ، ؛114، ص؛ حممد بن عبد الكرمي، املرجع نفسه158ص، 2نفسه، جي بوعزيز، املرجع حي-5

.62، صت العلماء بتلمسانبيوتا
، تقدمي حممد امليلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديثمبارك بن حممد امليلي، ؛159ص، 2جنفسه،حيي بوعزيز،-6
.484-483،ص) ب ت(ن، ، دار الغرب اإلسالمي، لبنا2ج
.155، ص02ينظر امللحق رقم -7
.205ص،5ج،املصدر نفسهري،مقّـالأمحد ؛192ص،2جاملصدر نفسه،،ابن اخلطيب-8
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، أما 1واستقر أخومها األكرب بسجلماسةبتلمسان"حممد"و"أبو بكر"والصحراء، حيث استقر 
يف الصحراء، وعلى هذا 2فاستقرا بقرية إيواالتن"يـعل"و"عبد الواحد"لشقيقان األصغران ا

حفر اآلبار لتوفري املياه وتأمني حياة التجار من قطاع الطرق خاصة عند توقف ـاألساس قاموا ب
مسري، وهذاـكما اختذوا ألنفسهم طبال إلعالن الرحيل وراية عند ال، 3القوافل للراحة والغذاء

.مسلك الذي  ينطلق من تلمسان حنو سجلماسة ومنها حنو إيواالتنـعرب الوهذا
مت أرباح الشركة ـفكان من أثر ذلك أن ازدهرت التجارة بني األقاليم الثالثة ون

هم من ملوك ـوتضاعفت أمواهلا حىت فاقت احلد، ولعلّ أهم عامل ساهم يف ذلك هو تقرب
ـوثقوا منهم، مهم واستـلوا صلتهم بتلك املناطق، إذ وصا مكنمارسة ـهم من مم

ويف ذلك ، والسبلهم الوسائلـهم يف مجيع اجلهات والنواحي، فتذللت لتجارتـجارتـت
الواسعة اململوءة بأشجار الفاكهة 4واختذوا بأقطار املغرب احلوائط... «:"ريمقّـال"يقول 
حد األخوين مبلك أواتصل ...اإلماءاستو لدواوالدور واملصانع، وتزوجوا النساء وا واختذ

فنمت ...ملكتهـمارسة التجارة يف مجيع مـنه من مب منه فمكّوتقروالطفه،5التكرور
.6»تفوت احلصر والعد، وكادتحدـأرباحهم وتضاعفت حىت فاقت ال

سهل واد زير، خضعت مللوك زناتة إىل أن طردهم يوسف بن تاشفني اللمتوين، وهي مدينة متحضرةمدينة بنيت يف -1
حسن الوزان، ؛ 76اإلدريسي،املصدر السابق،ص ،وب الشرقي للمغرب األقصىاري يف اجلنودورها مجيلة وكانت مركز جت

.127ص،2جاملصدر السابق،
وهي مدينة تأسست سنة ،مايل مسرية أربعة وعشرون يوماًمملكة صغرية ببالد السودان بينها وبني: ايواالتن-2

كلم وعن 450ـوهي تبعد عن تومبوكتو غربا ب،ام، وتقع مشال غانا على مسرية حوايل شهرين منه1124/ـه621
العالقات الثقافية والتجارية بني املغرب األوسط والسودان ، كلم، مبخوث بودواية900ألطلسي شرقاً حبوايل احمليط ا

.301، ص2006، جامعة تلمسان، ، رسالة دكتوراه يف التاريخالغريب يف عهد الزيانني
.316، صهنفساملرجع مبخوت بودواية ،-3
، القاموس احمليطمجع حائط وهو البستان ويقصد به يف هذا مزرعة النخيل، حممد بن يعقوب فريوز آبادي ، :احلوائط-4

.597، ص 2005ضبط وتوثيق يوسف حممد البقاعي، دار الفكر ، بريوت، 
الزنوج، ياقوت احلموي، هم قبيل من السودان تنتسب إليهم بالد تكرور يف أقصى جنوب املغرب وأهلها أشبه ب-5

.399، ص 2املصدر السابق، ج
.193، ص2، جاإلحاطةابن اخلطيب، -6
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رية تتحكم يف الطرق التجارية اليت تربط بني تلمسان مقَّـوبالتايل أصبحت الشركة ال
ث مسح هلا هذا املوقع الذي بسطت عليه نفوذها، أن تدخل ضمن دائرة حي، 1والسودان الغريب

التجارة الدولية إذ كان التجار يتجهون من تلمسان يف الشمال باعتبارها كانت معرباً  لكل 
انب التيارات اجلنسية القادمة من أوربا حنو سجلماسة اليت ظهرت أمهيتها بصورة واضحة يف اجل

.2ومنها حنو الصحراء،وسطالتجاري ببالد املغرب األ
حالة االزدهار تلك مل تدم مع األبناء الذين أخذوا ينفقون مما ترك هلم آبائهم دون غري أنّ

عرفتها املنطقة وجور السالطني، ة، ناهيك عن الفنت واحلروب اليت العمل على االستثمار والتنمي
م ـل"ريمقّـالعبد اهللا أبو "ولد لت مرحلة االضمحالل، فحني فتراجع نشاط الشركة ودخ

فها أنا ذا مل «:القليل من مجلتها خزانة كبرية من الكتب حيث قال يف ذلكيبقى منها إالّ
اختذنا فضوله عيشا، وأصوله حرمة ومن مجلة ذلك خزانة أثر نعمة،أدرك من ذلك إالّ

.3»كبرية من الكتب وأسباب كثرية تعني على الطلب
كانوا أهل مال وثروة "ريمقّـال"ليا أن أفراد أسرة يتضح جفمن خالل هذا النص

وجتارة وأهل ثقافة وعلم، هذه األخرية اليت تدل عليها تلك اخلزانة الكبرية من الكتب، فربز من 
صم اإلسالمية باملشرق هذه األسرة جتار وعلماء وفقهاء وأدباء، كانت هلم مكانتهم يف العوا

:ثالثة أعالمأغزوها علماً ومعرفة وأشهرهارة ثقافة و، وأبرز هذه األسسالمينياإلواملغرب 
4ريهو سعيد بن أمحد بن أيب حيي بن عبد الرمحن املقّ:ريمقّـو عثمان سعيد الـأب·

منهم الشيخ و خذ عن علمائهاأها نشأ وـ، وب5م1522/ـه928سنةولد بتلمسان حوايل

كلمة السودان تطلق على األقوام اليت تسكن الصحراء الكربى، أصبحت بالدهم تعرف بالسودان، والسودان الغريب -1
األطلسي غرباً وجنوباً خليج غينيا  ومن أهم املمالك يعرف اليوم بإفريقيا الغربية  واملمتدة من حبرية التشاد شرقاً إىل احمليط 

املصدر ،سو والنيجر األوسط، حسن الوزانوهي اليوم حوض السنغال وغمبيا وبوركينافاياليت قامت به غانا، مايل، سنغا
.35، صالسابق، املرجع ؛ مبخوت بودواية33، ص1جالسابق،

.274، صبيوتات العلماءنصر الدين بن داود ، -2
.206، ص5؛ أمحد الـمقّري، نفح الطيب، ج194، ص2، جابن اخلطيب، اإلحاطة-3
.104، املصدر السابق، صـمابن مري-4
، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 2ط،معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضرعادل نويهض، -5

للنشر ، الشركة الوطنية1ج،تاريخ اجلزائر الثقايف، اهللا؛ أبو القاسم سعد 311، ص1980والترمجة والنشر، بريوت، 
.384، ص1981،والتوزيع، اجلزائر
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ودرس الفقه 2خلرقة الصوفيةالذي حفظ عنه القرآن الكرمي وأخذ عنه ا1"حاجي الو هراين"

عمر "والعربية عن الشيخ 3"حممد بن عبد الرمحن الو هراين"واألصول واملنطق عن الشيخ 

عبد "وهناك أخذ عن 5إىل فاسلارحت،4"حيي السلكسيين"، وأخذ التصوف عن "الراشدي

ختلف ـ، فكان بذلك له باع طويل يف م7"عبد الوهاب الزقاق"و6"الواحد الونشريسي

ما بوأه مكانة ارتقاء عدة وظائف منها التدريس حيث ـّم، 8الفنون النقلية منها والعقلية

صاحب " مـابن مري"خرج عليه علماء أجالء، على رأسهم ابن أخيه صاحب النفح، وـت

كما توىل منصب اإلفتاء ،9وغريهم كثريين"اليزناسي"و"أمحد ابن القاضي"البستان، و

، 11حو مخس وأربعني سنةـوشغل منصب خطيب جامع تلمسان ن،10بتلمسان حنو ستني سنة

م يرد له ـه لأنإالّوالفتوى واخلطابة"يف التدريسريمقّـسعيد ال"رغم طول مكوث لكن

ـم، ، ابن مريم1544/ـه951من أهل وهران عاش بتلمسان، صويف عارف بالفقه مشارك يف عدة علوم تويف سنة -1
.52ص،املصدر السابق

ا عند أهل التصوف بردة الرسول صلى اهللا عليه وسلّم اليتالثوب واملقصوداخلرقة الصوفية هي القطعة املمزقة من -2
املوسوعة عبد املنعم احلنفي،واشتراها معاوية من أوالده وبعدها بليت صارت خرقة،ألقاها على الشاعر كعب بن زهري 

. 936ص ،الصوفية
، ابن هـ981ألدب، تويف بفاس عام يث وافقيه تلسمان ونزيل فاس ومفتيها، كان مشاركاً يف العقائد والفقه واحلد-3

.260، صـم، املصدر نفسهمري
علي بن حيي السلكسين الفقيه اخلطيب احملقق يف خمتلف العلوم، عرف بالويل الصاحل الهتمامه بالتصوف كان إماما -4

.145، صـم ، نفسهم، ابن مري1564/ـه972مدرسا مبسجد أجادير تويف يف سنة 
.384، ص1؛ أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع السابق، ج426ص، 1، جسابقاملرجع الاحلفناوي، -5
التمبكيت، م،1553/ـه961الونشريسي عبد الواحد بن أمحد بن حيي بن علي، من علماء فاس وقضائها، تويف عام -6

.289-288ص صنيل االبتهاج،
م، التمبكيت،  1553/ـه961س، تويف عام عبد الوهاب بن حممد بن علي الزقاق  التجييب الفاسي، من علماء فا-7

.283، ص الزكيةالنور شجرة ؛ ابن خملوف،277صنفسه، 
.166ص،2جحيي بوعزيز، املرجع السابق، -8
.295،  صاملصدر نفسهابن خملوف، -9

.88حممد بن عبد الكرمي ، املرجع السابق،ص؛311، صالسابقعادل نويهض، املرجع ؛295ابن خملوف، نفسه، ص-10
.311ص،؛ عادل نويهض، املرجع نفسه295ص،ابن خملوف، املصدر نفسه-11
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مرد ذلك الوظائف اليت شغلها، أما تاريخ وفاته فقد وقع فيه خالف ماـورب1ذكر يف التأليف

.2م1603/ـه1011ان حياً سنة ه كأن"مـابن مري"ذكر قد ميه، وـبني مترج

:ريـمقّـمد الـاس أحـعبـأبو ال·

ري ـمقّـاس الـي بن عبد الرمحن بن أيب العيش أبو العبـهو أمحد حممد حي
ولد سنة ،م القاهرةـين، تلمساين املولد نزيل فاس ثملقب بشهاب الدـالتلمساين، ال

حقق ـم"الوهاب بن منصورعبد "األستاذ اعتماداً على رواية ) م1578- م1577/ـه986(
حفظ القرآن الكرمي وعكف على دراسة العلوم العربية الدينية واللغوية ،3آلساتاب روض ك

م ـوكتب احلديث املشهورة ث"صحيح البخاري""ريمقّـسعيد ال"واألدبية، فأخذ عن عمه 
يف جامع "علي بن عمر السالسي"جلس ـوحضر م)م1600/ـه1009(سنةرحل إىل فاس 

م انتقل إىل مراكش وهناك ـثرويني، وناقشة يف بعض مسائل الفقه فاعترف له بالتفوق،الق
امحد بابا "ومطارحات منهم لعلماء جرت بينه وبينهم مساجالت تعرف على مجاعة من ا

م غادرها إىل تلمسان، ويف أوائل ـرجع إىل فاس ث)م1601/ـه1010(ويف سنة،4"التمبكيت
ة ثانية إىل فاس فأسندت إليه هناك والية الفتوى واخلطابة عاد مر)م1604/هـ1013(سنة

فدخل القاهرة سنة خرج للحج)م1618/هـ1027(واإلمامة يف جامع القرويني، ويف عام

، منشورات دار الغرب للنشر من أعالم تلمسانحممد مرتاض،؛385ص،1ج،أبو القاسم سعد اهللا، املرجع السابق-1
.295-287ص ص ،2004والتوزيع، اجلزائر 

.105ص،املصدر السابقابن مرمي، -2
املطبعة ،2، طروضة األس العاطرة األنفاس يف ذكر من لقيته من أعالم احلضريتني مراكش و فاس، رياملقّأمحد -3

.1983امللكية، الرباط، 
، ولد تأقييت، عرف بأمحد بابا التمبكيت، ينحدر من عائلة أمحد بن أمحد بن عمر بن حممد أقيهو أبو العباس أمحد بن-4

، نبغ يف علوم الفقه واحلديث واآلداب العربية واملنطقكتو، ودرس على علمائهابم مبنطقة أروان من أعمال مت1553سنة 
وعلم الفرائض وقواعد اللغة، تصدى للتعليم والتدريس يف جامع سنكري، وتوىل منصب القضاء يف كل من ايوالتن

كفاية احملتاج ملعرفة "و"نيل االبتهاج بتطريز الديباج"كتاب : ومتبكتو، له عدة مؤلفات زادت عن مخسني مؤلف أشهرها
تتلمذ على يده مجلة من العلماء من أهل املغرب مثل  حممد بن يعقوب املراكشي وغريهم، . وغريها" من ليس يف الديباج

ألقى عليه القبض السلطان املغريب أمحد املنصور الذهيب عندما تعرضت متبكتو للغزو املغريب مث أطلق سراحه، تويف سنة 
عبد الوهاب منصور، املرجع السابق، ص ص ؛304-300املصدر نفسه، ص صري،املقّمحد أم، 1627/ـه1036

333-343.
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م دخل القدس ـم ومنها إىل الديار املقدسة وعاد إىل القاهرة فأقام ا مدة ث1619/هـ1028
كانت وفاته بالقاهرة ودفن ،روس عديدةدهالشريف وتكررت زياراته إىل احلجاز وأملى ب

، أخذ عنه من ال يعد كثرة من أهل املشرق واملغرب )م1632/هـ1041(مبقربة ااورين سنة
، له مؤلفات جيدة مفيدة تدل على 1وغريهم"عبد القادر الفاسي"و"عيسى الثعاليب"منهم 

العنربية يف فعل خري النفحات "و"أزهار الرياض"و"نفح الطيب"سعة حفظه وفضله منها 
فتح املتعال يف "و"حاشية على خمتصر خليل" و"إضاءة الدجنة يف عقائد أهل السنة"و"الربية

العاطرة األنفاس يف ذكر من لقيته من أعالم احلضريتني مراكش ساآلروضة "و"وصف النعال
.2وغريها"وفاس
:سبهـمه ونـاس.2

حي بن عبد الرمحان بن أيب بكر بن ـيحمد بن أمحد بن أيب بكر بن ـهو حممد بن م
.3ىن أبو عبد اهللاـّري، ويكمقّـالعلي القرشي

"ريمقّـين أمحد الشهاب الد"، وحفيده 4يف اإلحاطة"ابن اخلطيب"هكذا نسبه تلميذه 
ة قريش العربية ليه من أصل عريب، ينسب إىل قبنأحيث يظهر من خالل ذلك 5يف نفح الطيب

مهور من املؤرخني ـرح به ج، وهذا النسب ص6ىل بسورة من كتابه املبنياليت خصها اهللا  تعا
حممد بن أمحد بن بكر بن حيي « :حيث قال" الديباج"يف "ابن فرحون"والنسابني من ذلك

"حتاجـكفاية امل"يف"التنبكيت"و7»ريمقّـبن عبد الرمحن بن أيب بكر بن علي القرشي ال

حممد بن عبد الكرمي، املرجع السابق، ؛157ص،1ثاين، جالقادري، نشر امل؛300ابن خملوف، املصدر السابق، ص -1
.12حممد عبد الغين، املرجع السابق، ص ؛106-102ص ص 

معجم مشاهري أبو عمران وفريق من األساتذة، ؛311-310ص ص ،2ج، م اجلزائر احملروسةأعالحيي بوعزيز، -2
.449-447، ص ص 2007، منشورات دحلب، اجلزائر، املغاربة

؛ البغدادي، هدية العارفني أمساء املؤلفني وأثار املصنفني، دار الكتب 332ص 8ج،ابن عماد احلنبلي، شذرات الذهب-3
.190ص،2، جالسابقجع ر؛ احلفناوي، امل232، ص؛ ابن خملوف، املصدر نفسه160ص،1992العلمية، بريوت،

.191ص،2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-4
.204ص،5ري، نفح الطيب، جمقّـالأمحد -5
.106مكية رقمها ي، وهآياا، سورة قريش-6
.382صابن فرحون، الديباج املذهب، -7
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أيب بكر بن حيي ابن عبد الرمحن القرشي حممد بن حممد بن « :قال عنه "حتاجـامل
.1»ريمقّـالتلمساين عرف بال

أبو العباس أمحد "ك يف نسبه القرشي، حيث يشري حفيدههناك من شكّبيد أنّ
عليه علطّاما ـه من كتاب اإلحاطة لأحد املغاربة كتب امش نسب جدإىل أنّ"ريمقّـال

.2"من أين جاء الوهم إىل هذا النسبـمغريب الومل يذكر هذا"مهقرشي وـال":عبارة
جل على هذا التشكيك تصدى احلفيد إلثبات هذا النسب القرشي، فساق من أوبناًء

أيب الفضل التلمساين، منها تعليق "نفح الطيب"هذلك جمموعة من النصوص يف كتاب
نطقتبل صحيح«:حت عبارة التشكيك السابقة ونصهـالذي كتبه ت3)م1441/ـه845ـت(

مة، إال أن ـبه األلسن واملكاتبات واإلجازات، وأعربت عنه اخلالل الكرينطقتصحيح
ري مقّـيف إمام املغرب أيب عبد اهللا الالقرشيةيا سيدي أبا عبد اهللا واملنافسة جتعل 4البلدية

عة من املؤرخني والنسابني، وزاد على تعليق أيب الفضل تصريح مجا5»احلمد هللاوا مـوه
ابن "و6خهـيف تاري"ابن خلدون"، "ريأيب عبد هللا املقّ"ح بالقرشية يف حق ن صرممفكان
)م1513/ـه919ـت(8"ابن غازي املكناسي"و"شرح الربدة"و"نثري اجلمان"يف 7"األمحر

، تعليق أبو حيي عبد اهللا الكندي، دار ابن احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج تراجم املالكيةكفايةأمحد بابا التنبكىت ، -1
.326،ص2002حزم، لبنان، 

.204ص،5أمحد املقّري، نفح الطيب،ج-2
ام ـ وأقه810رحتل سنة اهو حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن اإلمام أبو الفضل التلمساين، -3

صاحب فنون ":سافر إىل الشام وزار بيت املقدس قال عنه املقريزيج منها وعاد إليها مثفح،بتونس شهرا مث قدم القاهرة
، أخذ هـ845، تويف سنة "له قدم راسخ يف البيان والتصوف واألدب والشعر والطب":وقال الونشريسي"عقلية ونقليه

؛ التنبكيت، 220،221ص ص املصدر السابق،ـم، التنسي وغريهم، ابن مريعنه ابن مرزوق الكفيف واإلمام عبد اجلليل
.408املصدر نفسه، ص 

.244البلدية ضعيفي الذكاء ومن ال نشطه حتريك، الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ص -4
.204ص،5ري، املصدر نفسه، جاملقّأمحد -5
.387ص،7جالعرب،ابن خلدون،-6
نثري فرائد اجلمان فيمن لقيين "مساعيل بن يوسف بن األمري األندلسي املعروف بابن األمحر، أديب له هو أبو الوليد إ-7

.377، ص 1م، رضا كحالة، معجم املؤلفني، ج1369/هـ771، تويف سنة "وإياه الزمان
.276ص، املصدر السابق،خملوف-8
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، )م1509/ـه914ـت("أمحد الونشريسي"و)م1500/ـه899ـت(1"أمحد زروق الربنسي"و
كما قال رداً على من خالفه يف ،2"أحسن شهادةلسان الدين ابن اخلطيب  "شهادة عدتو

.3»مآثرنا وأحفظ ألنسابناـفنحن أعلم بأمورنا وأرعى ل«:ذلك
4"درة احلجال"كتابهيف"ابن القاضي"أيضا "ريمقّـال"ن اثبت قرشية  مـوكان م

.5"البستان"كتابهيف"مـابن مري"و
هم وأنقرشيون"ريمقّـال"جداد أأنّ أغلب كتب التراجم أمجعت على أنّفما يبدو

ليسوا من أهل املغرب وأصحابه األولني، بل هم وافدون عليه من اجلزيرة العربية، املوطن 
حيث جاء 7هذه األخرية  اليت تعود يف نسبتها إىل قبيلة كنانة،6األصلي للقبيلة العربية قريش

، وقال 8»بنو النضر بن كنانةحنن «:عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  وهو يتكلم يف النسب
.9»بنو قريش قبيلة من كنانة غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم قريش«:وقال القلقشندى

تعتز  بنسبها القرشي كون الرسول صلى اهللا عليه ةرياملقّسرة األما ال شك فيه أن ـوم
كما ،10يشري يف بطون قرمقّـنا ال نعلم من أي بطن هي أسرة الم  ينسب إليها، غري أنوسلّ
.تاريخ نزوح األسرة من اجلزيرة العربية إىل بالد املغرب يكتنفها الكثري من الغموضأنّ

وف، كان وليا صاحلا قطبا من أقطاب التصوف، ذاع هو أمحد بن حممد زروق، من كبار شيوخ الفقه واحلديث والتص-1
،ابن مرمي، املصدر السابق،ص )م1493/ھـ899( صيته يف بالد املغرب واملشرق، تويف مبسراته شرق طرابلس الغرب سنة

. 268- 267، خملوف، املصدر السابق، ص 45-47
.204ص،5ج،نفح الطيبري، املقّأمحد -2
.292، ص1املصدر السابق، جالقادري، -3
.43، ص2ابن القاضي، درة احلجال، ج-4
.154، صنفسهم، املصدر ـابن مري-5
اختلف يف سبب تسميتهم قريش، قيل من التقريش، وهو التجمع فسمو بذلك الجتماعهم بعد تفرقهم، وقيل من -6

ال هلا قريش من دواب البحر يقالتقرش وهو التجارة، وقيل لتقريشهم أي تفتيشهم عن حاجة احملتاج، وقيل نسبة إىل دابة
إبراهيم، حتقيق اية األرب يف معرفة انساب العرب، القلقشندى،افرماها أحدهم بسهم فسموطلعت عليهم يف سفينة

معجم قبائل العرب رضا كحالة، ؛398، ص1991،للبناين واملصري، بريوت، القاهرة، دار الكتاب ا3طبياري،األ
.948-947، ص ص 1968، بريوت، للمالينيدار العلم ، 3ج،القدمية واحلديثة

.948، صاملرجع نفسهرضا كحالة، -7
.04، ص)ب ت(وت، ، مكتبة خياط ، برير، حتقيق حممود شاكمجهرة نسب قريش وأخبارهابكار، نبريبالز-8
.397صاملصدر نفسه،القلقشندى،-9

.398ص،نفسه،  القلقشندى، عن بطون قريش، ينظر-10



61

:مـولـده و نشـأته.3

:مـولـده. 3.1

بتلمسان، أما تاريخ والدته على وجه التحديد "أبو عبد اهللا مـحمد الـمقّري"ولد 
نفسه "املقّريمد أبو عبد اهللا حم"أنّ ، غري 1فلم تشر له جلّ املصادر التارخيية اليت ترمجت له

"أيب محو موسى بن عثمان بن يغمرا سن"ه ولد يف عهد السلطان الزياين أن2ذكر يف فهرسه
.3الرابع عشر امليالدياملوافق للقرن أحد سالطني تلمسان يف أوائل القرن  الثامن اهلجري 

ما عزف أن اريخ والدته وإنجهل تـم يكن يـل"قّري أبو  عبد اهللا امل"والواضح أنّ 
كان مولدي  بتلمسان  أيام أيب محو موسى بن عثمان «:قولهرح بذلك، حيث جاء عنه يص

وعللّ،4»ح عنهـت على تاريخ ذلك ولكين رأيت الصفـبن يغمرا سن بن زيان، وقد وقف
أبا ألنّ«:ه، فقال يف ذلك بسند متسلسله ليس من املروءة أن خيرب الرجل بسنهذا بأنوعللّ

أقبل عن شأنك فإين سألت أبا : احلسن بن مؤمن سأل أبا الطاهر السلفي عن سنه فقال
الفتح بن زيان عن سنه فقال يل، أقبل على شأنك  فإين سألت  علي بن حممد اللبان عن سنه 
فقال يل، أقبل على شأنك  فإين سألت  أبا القاسم محزة بن يوسف  السهمي عن سنه فقال، 

أقبل على شأنك : شأنك فإين سألت أبا بكر حممد بن عدي أملنقري عن سنه فقالأقبل على 
أقبل على شأنك فإين سألت  بعض :" فإين سألت أبا إمساعيل الترمذي عن سنه فقال

أصحاب الشافعي عن سنه فقال أقبل على شأنك، فإين سألت الشافعي عن سنه فقال أقبل 

املصدر السابق،، رميابن م؛ 59صالتعريف بابن خلدون،ابن خلدون، ؛136ص،2جخلطيب، اإلحاطة،ابن ا-1
، شذرات الذهب، ابن عماد؛1ص،5جي، أزهار الرياض،راملقّ؛ أمحد 43ص،2ج،درة احلجالالقاضي،، ابن 154ص
.232لوف، املصدر السابق، صابن خم؛ 332ص،8ج
؛ 28ص،5زهار الرياض، جأأمحد املقّري؛215ص،5ري، نفح الطيب،جاملقّ،أمحد "وك األمايلاليت يف سلنظم ال"مسي-2

،اعتناء إحسان عباس،واإلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالتفهرس الفهارس،الكتاين، فهرس الفهارس، 
.682، ص 3ج1982بريوت،،دار الغرب اإلسالمي،2ط،3ج
املقري ؛ عبد القادر زمامه، 25ص،5أزهار الرياض، جري،املقّأمحد ؛ 136ص ،2، جنفسهاملصدر ابن اخلطيب، -3

، 1965اإلسالمية، اململكة املغربية، ديسمرب ن، وزارة عموم األوقاف والشؤوالتاسعة، السنة 2، جملة دعوة احلق، عاجلد
.96ص 

.25ص، 5ج،أزهار الرياضري، املقّأمحد -4
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أقبل على شأنك، ليس من املروءة  : ن سنه فقالعلى شأنك، فإين سألت مالك بن أنس ع
.1»للرجل أن خيرب بسنه

ميالد كانت مشتهرة أوساط علماء ذلك ـيبدو أن ظاهرة عدم التصريح بتاريخ ال
نا نقف عند تاريخ وفاة العديد من العلماء املشهورين دون تاريخ ميالدهم، فقد العصر، حيث أن

2)م1323/هـ723ـت("ر حممد بن عبد الرمحن بن الفخارأبا بك"أنّ"ابن اخلطيب"أفادنا 

م1249/هـ647ـت("عبد اهللا األوسي بن سناري"خرب بتاريخ ميالده، وأيضا ـكان ال ي
، و يعلل مالك  كراهة  ذلك  »كان مالك يكره تعريف اإلنسان بسنه«:فقال) بسبته
.3»إن كان صغرياً أستحقر أو كبرياً أستهرم« :بقوله

"أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم البلفيقي السلمي"قتدى بالسلف يف ذلكوا
:معىنـفيد الـفقد أنشد أبياتا عندما سئل عن سنه ت4)م1370/هـ771ـت(

احفَظْ لسانك الَ تبح بِثَالَثَة               سّنٍ ومالٍ، إنْ سئلت ومذْهبِ

.5ذِّبِـى بِثَالَثَة                بِمكَفّرٍ وبِحاَسد و مكَفَـعلَى الثّالَثَة تبتلَ

، هذا األخري "أيب محو  األول"كونه ولد يف عهد "املقّريأبو عبد اهللا "على قول وبناًء
ولد بني هذين ه، معىن ذلك أن)هـ718(و)هـ707(الذي حكم يف الفترة املمتدة ما بني

.333ص ،8؛ ابن عماد احلنبلي، املصدر السابق، ج29-28،ص ص، 5ج،ر الرياضأزها،رياملقّأمحد -1
هو أبو بكر حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن الفخار اجلذامي املالقي األندلسي، قرأ على أيب عبد اهللا حممد بن مخيس -2

ختيري نظم اجلمان يف تفسري القرآن "هاوأيب احلسن بن أيب الربيع وغريهم، ألف حنو الثالثني تأليف يف فنون خمتلفة، من
ابن فرحون، ،)م1723/ـه723( سنة وغريها تويف"منظوم الدرر يف شرح كتاب املختصر"و"انتفاع الطلبة النبهاء"و"

ابن خملوف، املصدر السابق،؛ ؛159؛ البغدادي، هدية العارفني، ص 563التنبكيت، نيل االبتهاج، ص ؛ 390الديباج، ص
. 212ص

.215-214التنبكيت، املصدر نفسه، ص ص -3
خذ عن أعالم األندلس  اهيم بن احلاج السلمي البلفيقي ،أأبو الربكات حممد بن أيب عبد اهللا حممد بن أيب إسحاق إبر-4

شيخنا شيخ احملدثني والفقهاء واألدباء والصوفية واخلطباء باألندلس ":من أهل عصره وتبحر حىت قال عنه ابن خلدون
، ، ابن "أنيف هذه الطريقة اكرب منه وال اعلم ذا الشىمل ألق":وقال فيه أبو زكرياء السراج  يف فهرسه "سيد أهل العلم و

، 3؛ الكتاين، فهرس الفهارس، ج61صالتعريف بابن خلدون،ابن خلدون،،160ص،2اخلطيب، اإلحاطة، ج
.    153-152ص

333، ص8ابن عماد احلنبلي، املصدر السابق، ج؛207ص،5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد -5
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املقّريعبد اهللا "تاريخ مولدأن1ّ"حممد الفاضل ابن عاشور"األستاذ ح التارخيني، وقد رج"
استنادا على قول "أبو األجفان"األستاذ ووافقه يف ذلك )م1310/هـ710(يف حدود سنةكان 

أبو إسحاق"ستحسن منه جواباً أستاذهه عندما االذي أشار إىل صغر سن"املقّريأبو عبد اهللا"
.2م1320/هـ720وارد على تلمسان بعد سنة وهو )م1337/هـ737ـت("بن حكم السلوي

:هـأتـشـن.2. 3

، وقد اإلشارة إىل ذلكأسرة  ثرية اتسعت أعماهلا بالتجارة كما سبقسليلرياملقّأبو عبد اهللا
برح صفلم تزل حاهلم يف «:الثراء العائلي فقالويستفيد ماديا من هذا اإلرث ملهنفسه بأن

ومن مجلة ذلك خزانة من ...أثر نعمةفها أنا ذا مل أدرك يف ذلك إالّ،هذا اليومنقصان إىل
.3»للقراءةوجلّكثرية تعني على الطلب، فتفرغت حبول اهللا عزالكتب وأسباب

جذور الثقافة قد كانت متأصلة منذ زمن بعيد يف ا أنّفمن خالل هذا النص يتضح جلي
كان منتشرا بني العلم قد واضحة على أنّكتب داللة ته خلزانة كبرية من ال، فوراث"قّريامل"أسرة

.ولوال ذلك ما كانت خزانة الكتب وال توارثها األحفاد عن األجداد،أفراد هذه األسرة
متيزت بالعلم واد والثراء نشأ وسط أسرة "رياملقّ"على هذا ميكن القول أنّوبناًء

لطلب العلم مبكرا، غأ له فرصة التفرذي هيعندما احتضنت مترمجنا يف طفولته وشبابه، األمر ال
إذ نشأ منذ و لقاء املشايخاهتمامه حنه جلّفلم ينشغل بطلب العيش والبحث عنه، بل وج ،

أيب "ن مبكرة من خالل روايته باملصافحة عن للعلم يف سهصغره حمبا للعلم، حيث نلمس طلب
ما ـم5»فحته وأنا صغريصا«:فقال4)م1329/هـ729ـت("بن علي اخلياطعثمان سعيد

.مته واستعداده لطلب العلم ـيدل على إرادته وقوة عزي
بتلمسان يبدأ من والدته "ريمقّـال"توجهه العلمي هذا ليس شاذا، فطور نشأة كما أنّ

، وهي فترة "أيب تاشفني"هاية عهد أمريهاـويتواصل إىل ن"أيب محو األول"على عهد أمريها 

.32أبو األجفان، املرجع السابق، ص-1
32، صنفسهأبو األجفان، املرجع -2
.194-193ص ص،2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-3
متصوف ألبس اخلرقة على طريق أيب العباسسعيد بن إبراهيم بن علي اخلياط،عرف بابن سبعني،أبو عثمانهو-4

.160؛ البغدادي، املصدر السابق، ص 117ص، 1جاملصدر السابق،حيي بن خلدون،،لسيد أيب مدينوطريق االرفاعي
.241، ص 5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد -5
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هاما من  مراكز العلمية بتلمسان، هذه األخرية اليت أصبحت مركزا زها ازدهار احلركةمي
تضاهي به غريها من مراكز العلم باملغرب اإلسالمي، األمر الذي جعل منها اإلشعاع الثقايف

قبلة للطالب الذين توافدوا عليها من خمتلف الربوع لالستزادة والتحصيل واإلجازة من كبار 
وا التدريس يف مدارسها وتولّالعلماء من املغرب واألندلس،شيوخها وعلمائها، كما جاءها

حتقيق يف"مقّريـالأبو عبد اهللا "ـه فرصة لجالسها العلمية، فكان ذلك كلّـوشاركوا يف م
عن نشاطه يف الدراسة ، وهذا ما قصده بقوله1طموحاته وأغراضه العلمية

، سواء املقيم ا وإلقاًءضوأخذت عن بعضهم عرفاستوعبت أهل البلد لقاًء«:والتحصيل
.3»2الظاعنوالواردالقاطن 
"أبو عبد اهللا ابن مرزوق اخلطيب"جهابذة العلم أمثالـلمعاصرتهما الشك فيه أنّـوم

هم من علماء وغري5)م1369/هـ771ـت("الشريف التلمساين"و4)م1379/هـ781ـت(
ما خلق جو من املنافسة العلمية، ـم،قيق املكاسب العلمية، جعله حيذوا حذوهم يف حتعصره

.العلميةريمقّـالساهم ذلك دون شك يف تكوين شخصية وقد

.97؛ عبد القادر زمامة، املقري اجلد، ص 63ص ، املرجع السابق،حممود بوعياد-1
ظَعونا، ذهب وسار ،والظَعن هو جتول من بلد إىل بلد، ويقال لكل شخص لسفر من ظَعن يظْعن و ظَعناَ بالتحريك و -2

.2748، ص 4مدينة إىل أخرى ظاعن وهو ضد اخلافض ويقال أظاعن أنت أم مقيم؟، ابن منظور، املصدر السابق، ج
.194- 193ص ص ،2طيب، اإلحاطة، جابن اخل-3
بتلمسان وا نشأ، قرأ القرآن على الفقيه أيب زيد عبد الرمحان بن ) هـ711(هو حممد بن أمحد التلمساين، ولد سنة -4

توىل اخلطابة جبامع احلمراء ،ة باملشرق واملغرب، خطيب ذو وجاهة عند السالطنييعقوب بن علي، وله مشايخ جلّ
ق اخلطابة جبامع املوحدين بغرناطة، خدم امللوك من بين مرين منهم السلطان أيب سامل، وواله السلطان احلفصي أبو إسحا

املسند "، واشتهر من مؤلفاته كتاب )هـ781(ورحل إىل القاهرة فتوىل التدريس وقضاء املالكية إىل أن تويف هناك سنة 
الديباج ابن فرحون، ؛ 115، ص 1؛ حيي بن خلدون، املصدر السابق، ج"الصحيح احلسن يف أخبار املوىل أيب احلسن

، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، األعالم املغاربة يف مصنفات املشارقةزمري، حممد؛399-396صص املذهب،
.90-89، ص ص 2004

، ولد "العلويني"هو حممد بن أمحد الشريف احلسين التلمساين، يعرف بالعلوي نسبة إىل قرية من أعمال تلمسان تسمى -5
استخلصه أبو عنان واختاره لسه عن ابن عبد السالم، وارحتل إىل تونس فأخذ ، أخذ عن اآلبلي)م1310/هـ710(سنة 

بناء مفتاح الوصول إىل "ترك مؤلفات هامة يأيت يف طليعتها ول به إىل فاس، نبغ يف علوم كثريةملا ملك تلمسان ورح
، يف، ابن خلدون، التعر)هـ771(، تويف سنة"شرح مجل اخلوجني"و" مثارات الغلط يف األدلة"و" الفروع على األصول

.224، ص 6الزر كلي، األعالم، ج،106، ص 1جالسابق،جعر؛ احلفناوي، امل64-62ص ص
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:حيـاته العـلمية بـتلمسان: ثالثا

:طلبه للعلم وشيوخه بتلمسان.1

سلك العلمي الذي يتوفر سلك نفس امل"ريمقّـأبو عبد اهللا ال"ا ال شك فيه أنّمـم
ا عن غريه من علماء عصره ر حظًوفّما كان أـ، وربلكل أصحاب العائالت احلضرية الثرية

ي ورثها عن أجداده، ـمتمثل يف خزانة الكتب التـمادي الـمن ذلك اإلرث الستفادتهال
. حو طلب العلم واآلدابـ، األمر الذي يدفع أحيانا نإلـى ذلككما سبق اإلشارة

معروفة ـالتعليمة الـمراحلبنفس المه مرأثناء فترة تعلّ"ريمقّـال"والواضح أنّ
ى على تعلم الكتابة ـمرحلة األولـمدن الدولة الزيانية، واليت كانت منحصرة يف الـب

ف على مدارسة القرآن وحفظه على ، فعك1ّوالقراءة وحفظ القرآن يف الكتاتيب واملساجد
ائم بالتعليم ، إذ كان القتابة للمبتدئني يف الكُ، وتلقى املبادئ األساسية املعد2الروايات السبع
أبو عبد اهللا حممد بن حممد "هو "ريمقّـلا"ـتب األول لكّمـ، فال3كتبمـفيها يسمى بال

أبو "مكتب الثاين فهو ـا اليه كثريا، أملّـجي"ريمقّـال"وهو رجل صاحل كان "القرموين
.4"زيد عبد الرمحن بن يعقوب بن علي الصنهاجي

ها ـراسة النحو واللغة واألدب والفقه فينال بمرحلة الثانية اليت يتم فيها دـويف ال
مام  ـنه من بلوغ مستوى ثقايف الئق ومن معرفة دينيه واإللمكّـالطالب بضاعة وافرة ت
حرية الطالب يف اختيار ـمرحلة كانت تتسم بـالدراسة يف هذه البالعلوم اللسانية، كما أنّ

.138احلياة الفكرية بتلمسان، ص عبد احلميد حاجيات،؛ 344، ص 2عبد العزيز فياليل، املرجع السابق، ج-1
على طرق صلى اهللا عليه وسلمعن رسول اهللاإن القرآن الكرمي رواه الصحابة رضوان اهللا عليهم :الروايات السبع-2

خمتلفة يف بضع ألفاظه وكيفيات احلروف يف أدائها وتنو قل ذلك واشتهر إىل أن استقرت منها سبع طرق معينة تواتر نقلها 
ال للقراءة، ابن أيضا بأدائها واختصت باالنتساب إىل من اشتهر بروايتها من اجلم الغفري فصارت هذه القراءات السبع أصو

.356، ص املقدمةخلدون،
كان يوجد نوعان من املعلمني بتلمسان يف هذه املرحلة، األول يدعى املعلم امللقن وهو املكلف بتعليم القرآن وحتفيظه -3

، عبد العزيز فياليل، املرجع نفسهدون كتابته، والثاين هو املعلم املكتب هو املكلف بتعليم الصبيان اخلط وال يعلم غريه، 
.246، ص 2ج
.59-58، ص ص 5ري، أزهار الرياض، جاملقّأمحد -4
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هذا األخري الذي يتحدد مضمونه وي،ـمقرر دراسي سنـاملواد الدراسية وهي غري مقيدة ب
.1للدولةمذهيب ـجو السياسي والـوفق ال

فدرس كتاب،يةلتعلم  قواعد اللغة العرب"رياملقّأبو عبد اهللا"ففي هذه املرحلة تصدى
يف اللغة العربية حىت حفظة، مث درس العلوم الدينية من فقه وأصول، انطالقا  من "التسهيل "
لك على يد شيوخ تلمسان وعلمائها األجالء، فتتلمذ على عدد ، وذ2"خمتصرا بن احلاجب"

، "نظم الأليل يف سلوك األمايل"نفسه يف فهرسه"ريمقّـال"وافر من علماء عصره أوردهم 
منهم بتلمسان "الطيبنفح"صاحب"ري احلفيدمقّـال"، وأحصاهم "ابن اخلطيب"وذكرهم 

ابن "و" الديباج"يف " ابن فرحون"و" البستان"يف " ابن مرمي"، وذكرهم 3شيخا27حوـن
".التعريف"يف " خلدون

بعدما أصبح من طلبة املدرستني الشهريتني بتلمسان  أشهر "ريمقّـالأبو عبد اهللا "فلزم 
ي ـأب"ه استفاد كثريا من ح  بأن، فقد صر4"ي اإلمامـابن"مدرسيها يف الفقه وعلم الكالم 

."صحيح مسلم"مع عليه ـوس"موسى

.97؛ عبد القادر زمامة، املقري اجلد، ص 348ص،1جعبد  العزيز فياليل، املرجع السابق،-1
الفقيه املالكي، املعروف بابن حاجب وامللقب جبمال ،املصريهو أبو عمرو عثمان بن أيب بكر بن يونس الدوين مث-2

ف يف الفقه مالك، ويف العربية واآلداب والقراءات، مث انتقل إىل دمشق ودرس جبامعها، وألّالدين، تفقه على مذهب 
يف ملوك رة النجوم الزاه، ابن تغري بردي، )م1248/ـه646( ، تويف باإلسكندرية سنة"املختصر الفرعي واألصلي"

ابن العماد احلنبلي، ؛36، ص1972رة، ، حتقيق إبراهيم على طرخان، املؤسسة املصرية العامة، القاه6، جمصر والقاهرة
.234ص،)تب(، دار إحياء التراث العريب 5، جشذرات الذهب  يف أخبار من ذهب

ري، أزهار مقّـال؛ أمحد 203-291ص ص،2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج؛ 60صعد،ري، القوامقّـالأبو عبد اهللا -3
.65صماء،داود ، بيوتات العلبن نصر الدين؛75-2ص ص،5جاض،الري

ما ـعال) ـه749ـت(وأخوه أبو موسي عيسى) ـه743ـت(زيد عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا أبو: اإلمامابين -4
ابن زيتون تالمذةدرسا العلوم الدينية على ف، ـه700من برشك، رحال إىل تونس حوايل سنة أصلهمااملغرب يف وقتهما، 

، "محو موسى األولأيب"حلة طلب العلم استقرا بتلسمان فاختص ما السلطان وأيب عبد اهللا بن شعيب الدكايل، وبعد ر
إىل أن استوىل أبو احلسن على تلمسان فصحباه وحضرا معه معركة اوأقام يدرسان ،وبين هلما املدرسة املعروفة بامسهما

التنسي، املصدر ؛32-29ص ص ،خلدونبابن، أخذ عنهما الكثري من العلماء املشهورين، ابن خلدون، التعريف فطري
، الزر كلي؛25-11ص ص،2جي، تعريف اخللف،وافناحل؛572، ص1ج،السندسيةالسراج، احللل ؛139السابق، ص

.93-81، ص صمن أعالم تلمسانحممد مرتاض، ؛ 108ص،5، جاألعالم
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أبو موسى عمران بن موسى بن يوسف "م ـجلس العالـأيضا م"ريمقّـال"زم كما ل
ى مهمة التدريس ـ، فتول"أبو تاشفني األول"الذي نزل تلمسان بطلب من األمري 1"املشدايل

، 2سها احلديث والفقه واألصلني والنحو واملنطق واجلدل والفرائضدرها ومن العلوم اليت ـب
فقد "تصر ابن احلاجبخم"وقرأ عليه 3يف الدراسات الفقهية"ريمقّـال"مق معه حيث تع ،

ه كثري االتساع يف الفقه واجلدل، مديد الباع فيما ه حافظ تلمسان ومفتيها وأنبأن": نعته
.4"سوامها

بأنه حضر جملسني علمني من االس اليت "ريالـمقّ"وما ينبغي التنويه إليه ما ذكره 
ابين " أيب موسى"و" أيب زيد"إىل جانب شيخيه األخوين " اشفنيأبو ت"كان يقيمها السلطان 

، وشارك بآرائه يف املناظرة العلمية اليت دارت يف "أيب موسى عمران املشدايل"اإلمام وشيخه 
.    5حضرة السلطان بني العلماء وعقّب على ذلك بأنه كان حديث السن

ذ ـه بشيخني جليلني أخفقد نو، ة خمتلف العلوم النقلية والعقليةم استزاد دراسـث
أبو عبد اهللا حممد "م فهو ـأما العال،هاـواآلخر بنادرتم الدنياـما بعالـعنهما، نعت أحده

أبو عبد اهللا حممد بن شاطرا اجلمحي "، والنادرة هو6"بن إبراهيم العبدري اآلبلي التلمساين
ل التصوف وروى عنه بعض جاـري يف ممقّـوهو من املتصوفني حيث تأثر به ال7"املراكشي

نزل تلمسان فبعث له السلطان أيب حمققا كبرياً، المةعاحافظ، فقيها)م1271/ـه670(ة، ولد سنةوأصله من زوا-1
أبو عبد اهللا السالوي وسعيد العقباين وأبو عبد اهللا الشريف عنهأخذ ،به وأحسن إليهوقر) ـه738-هـ718(شفني تا

اذ خترسالة يف ا"احلسن املريين، له أيبإمارةأيام )م1344/ـه745(، تويف سنةـه8وغريهم من كبار علماء القرن 
ابن ؛350التنبكين ، نيل االبتهاج ، صه،الكثري منها الونشريسي يف معياركثرية، نقلوفتاوى"لفضةالركاب من خالص ا

.45، صموسىمحويبأ،حاجياتعبد احلميد ؛220، صخملوف، املصدر السابق
.303ص،القاضي، درة احلجالابن؛30، ص5أزهار الرياض، جري،املقّأمحد -2
.65صجع السابق،نصر الدين بن داود ، املر-3
.30ص،5ج،املصدر نفسهري، املقّأمحد -4
. 97عبد القادر زمامة، املقري اجلد، ص-5
جامعا ملختلف الفنون املعقولة واملنقولة، انظم اأبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم اآلبلي، أصله من آبلة باألندلس، يعترب إمام-6

ابن خلدون والشريف التلمساين وغريهموسن واشهر تالمذته ابن الصباغ إىل مجلة العلماء يف جملس السلطان أبو احل
لل احل،السراج؛265،ص2ابن القاضي، درة احلجال، ج؛ 49بابن خلدون، ص، ابن خلدون، التعريف )هـ757تـ(

.616ص،1السندسية، ج
.417ص ل االبتهاج،التنبكىت، ني: ينظر ترمجته-7
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ه ما ذكر  أنـل"ابن شاطر"بعض احلكم الصوفية وشرح بعض أقواله، ومن ذلك أنّ
الدنيا سجن وال صدق ألنّ«:ري على ذلك بقولهمقّـق الحبوس يف الروح علّـم
.1»مفارقة نفسهـخلص له من حبسه إال بـم

من ـكان من أهلها  أو مبتلمسان سواء أ"ريمقّـال"ومن العلماء الذين استفاد منهم 
:ورد عليها نذكر

أبو عبد اهللا حممد "، و2)م1335/هـ735ـت("أبو عبد اهللا حممد بن هدية القرشي"
،"ريمقّـال"الذي أخذه عنه "مـشرح املعال"صاحب 3)م1344/هـ745تـ("التميمي

ن حممد ب"والشيخ ،4)م1349/ـه750ـت("أبو عبد اهللا حممد بن عبد النور"خذ عن أو
أبو إسحاق إبراهيم  بن "و،الواردين على تلمسان من األندلسوهو من"يـاحلسني الربون

وقتل ا سنة م1320/هـ720الذي ورد على تلمسان بعد سنة "حكم الكناين السلوى
مشكاة ":هكثريا من إفاداته ، حيث وصفه بأن"ريمقّـال"وقد روى عنه 5م1336/هـ737

أبو حممد عبد اهللا بن الناصر "، وعن 6"يضئ ولو مل متسسه ناراألنوار الذي يكاد زينته

أبو ؛162،ص)ب ت(، اعتىن به عمرو سيد شوكت،دار الكتب العلمية،بريوت،والرقائققاحلقائأبو عبد اهللا املقّري، -1
، وزارة السنة التاسعة،2، جملة دعوة احلق،عاحلقائق والرقائقعبد القادر زمامة،؛ 64املرجع السابق، صاألجفان،

.100، ص 1965األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، ديسمرب 
، اهتم بالفقه واللسان واألدب، التلمساين، من نسل عقبة بن نافعد اهللا حممد بن منصور بن هدية القرشيهو أبو عب-2

،2ن، بغية الرواد، جحيي بن خلدوان، وتوىل قضاء اجلماعة بتلمسان،عمل بكتابة الرسائل على لسان سالطني تلمس
.134، املصدر السابق، ص، النباهي149ص،2جهدية العارفني،البغدادي، ؛225، املصدر السابق، صابن مرمي؛116ص

، أخذ عن نتمي إىل أسرة عريقة من أسر تونسهو حممد بن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي بن أيب عمروا لتميمي، ي-3
ري قّأيب الطاهر بن سرور و غريه، مث قدم تلمسان وعني ا قاضيا، ودرس العلوم الدينية وروي عنه أبو عبد الشريف وامل

؛ ابن مرمي، املصدر 131ص،1، حيي ابن خلدون، املصدر نفسه، ج"اللخمي على املدونة"وغريمها، ومن تأليفه كتاب
.291ص، نفسه

وقاضي عسكر أيب احلسن املريين، كان إماما مربزا يف عبد اهللا بن عبد النور، قاضي فاسأبو عبد اهللا حممد بن حممد بن -4
حني قدم مع األمري املذكور، وتويف م، وعنه أخذ مجاعة من أعيان تونسقه باألخوين ابين اإلماالفقه على مذهب مالك، تف

، ؛ ابن خملوف240، صبكىت، نيل االبتهاجالتم؛267، صوق، املسند الصحيح، ابن مرزـه750بالطاعون عام حوايل 
.221صاملصدر السابق،

م عني للتدريس ـث،ا عن عمران املشداىل وغريهخذ أووانكب على الدرس ،ين مرينورد تلمسان فارا من ب-5
. 178ص،1اضي، درة احلجال، جابن الق،)ـه737( سنةعندما فتح املرينني تلمسانقتل باملدرسة التاشفينية، 

.30ص،5ي، أزهار الرياض، جراملقّأمحد -6
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جاهه ـيف ات"ريمقّـال"من تأثر م ـد مـالذي يع) م1340/هـ741ـت("ااصي
بعامل  الصلحاء ":، فقد أخذ عنه مصافحة مسلسلة وأدعية ذات أسانيد، حيث يصفهيـالصوف

، ويسميه أهل مكة بالبكاء لشدة "لزيل وحليف البكاء والعويـوصاحل العلماء وجليس التن
.1ورعه وخشيته
، الذي 2"أبو عبد اهللا حممد بن حيي بن النجار"من شيوخه بتلمسان "ريمقّـال"وذكر 

.3ع الفقهيةو، وقد ناقشه يف بعض الفر"بنادرة اإلعصار":"ريمقّـال"وصفه 
ه لبخاري ألنالشهري با"أبو عمران موسى املصمودي"وذكر من شيوخه أيضا الشيخ 
:انتقده يف بعض فتاويه الفقهية فقال عنه"ريمقّـال"استمر يف تدريس صحيحة، غري أنّ

القراءات بالسبع أيضا ، وأخذ 4»كان رمحه اهللا قليل اإلصابة يف الفتيا كثري املصيبات عليها«
يقول ، ف"أبو احلسن علي بن مزاحم املكناسي"واألحاديث بأسانيدها والشاطبتني عن الشيخ 

أخذ كما، 5»مجعت عليه السبع وقرأت  عليه البخاري والشاطبتني«:يف ذلك 
الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن حسن القرشي "الصحيحني بأسانيدمها عن أيضا "ريمقّـال"

شيخي وبركيت وقدويت، حدثين «:فقال عنه يف رحلته 6)م1348/ـه749ـت( "الزبيدي
أبو حممد عبد املهيمن "، واستفادة من الشيخ »لة جلميعهمابالصحيحني قراءة لبعضها ومناو

من تالمذته ،وانتصب بتلمسان للتدريس والوعظاملشرق لطلب العلمإىلرحل ،ىتقوالوةشياخلمللقب بالبكاء لكثرة ا-1
؛ ابن مريـم، املصدر السابق، 105ص،1ج،املصدر السابقحيي ابن خلدون،عبد اهللا الشريف وابن مرزوق وغريهم،أبو

.121ص 
د بن عبد اهللا حممآيبفدرس علي األقصىاملغرب إىلمث انتقل ،بليخذ عن اآلأ،بتلمسانأولد ونش،األصلمراكشي -2

تلمسان بعلم غزير والتحق إيلوعاد ،ن البناء فنبغ يف العلوم العقليةخذ مبراكش عن ابأو،بسبته"اسطي"هالل شرح 
عبد اهللا الشريف وابن أبوومن تالمذته ،)هـ749(سنةافريقية حىت تويف بالطاعونإىلاحلسن املريين فصحبه أىبببالط 
؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 264،ص2؛ ابن القاضي، درة احلجال،ج47ص،التعريفابن خلدون،،وغريهمالفحام
.188صاملرجع السابق،،عادل نويهض؛ 525

.51ص ،5أمحد املقّري،أزهار الرياض،ج-3
.51ص، 5ج،نفسهري ،املقّأمحد -4
.51، ص 5،جنفسه-5
، كان كبري تونس لعهده يف العلو والفتيا بالفقيهالشهريهو أبو عبدا هللا حممد بن احلسن بن عبد اهللا الزبيدي القرشي -6

-14ص صاملصدر نفسه،،ابن خلدون؛ 16ة، رحلة ابن بطوطة، صابن بطوط،ـه740هلك يف الطاعون اجلارف سنة 
.396؛ التنبكيت، املصدر نفسه، ص 54ص، 5جنفسه،؛ أمحد الـمقّري، املصدر 15
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الذي قرأ 2) م1348/ـه749ـت("أبو عبد اهللا بن سليمان السطي"والفقيه1"احلضرمي
.كتاب احلويف علما وعمال

احلسن الذي اصطحبه أبا ، 3"أبو عبد اهللا الرندي الفاسي"كما أخذ عن الشيخ 
، 4"أبو عبد اهللا حممد ابن عبد الرزاق اجلز ويل"، والقاضيمعه إىل تونسمريينـال

حمد ابن مرزوق ـم"ابنا "أبو العباس أمحد"و"حمدـاهللا مأبو عبد"والشقيقان 
.5"العجيسي

ها، ـز تلمسان من ازدهار احلركة الفكرية با سبق أن اجلو العلمي الذي ميـمنستنتج م
م املشهورة إذ ذاك كمصر لعلمتازة تضاهي عواصم اـحيث أصبحت حاضرة علمية م

هعلومه ومعارفحصيلـمن ت"ريمقّـال"ن ، األمر الذي مكّوغرناطة وتونس وفاس وجباية
السالطني الزيانني فتحوا سيما وأنّالواردين عليها، الوأن يذاكر أعالمها على يد كبار شيوخها
لقطر أو من األندلس من خمتلف بالد اعلى مصراعيه، فجلبوا النخبة منهمباب اهلجرة للعلماء 

جالس السلطان ـ، كما هيأ له ذلك املناخ العلمي بتلمسان أن ينضم إىل مملغرب األقصىوا

ورد إيل تونس وغريهم،اخذ عن أىب الربيع وأيب صاحل الكتاين،رمي السبىتكاتب عبد املهيمن احلضلفقيه احملدث الاهو -1
؛ النباهي، 31الشاطيب، اإلفادات واإلنشادات، صاخذ عنه ابن خلدون وابن جزي الغرناطي،،املريىنصحبة أىب احلسن 

، 1982سالمي، لبنان، إلدار الغرب ا،1ط،2،جالتونسينيتراجم املؤلفني ،؛ حممد حمفوظ132تاريخ قضاة األندلس، ص
. 159-158ص ص

احلسن الصغري شيخ الفتيا باملغرب وإمام املذهب املالكي، من قبيلة سطة من بطون أوربة بنواحي فاس،اخذ عن أيب-2
اصطفاه أيب احلسن املريين مع مجاعة من ،ة وتقيد على فرائض احلويف وغريهاله شرح على املدون،وأيب احلسن الطنجي

م،1348/ـه749جباية سنة حوازبأوملا رجع حبرا مات غريقا يف األسطول وأقام اصحبته حني سفره بتونس،العلماء ب
؛670ص،1املصدر السابق، جالسراج،؛ 201صاملصدر السابق،،؛ ابن القاضي85ص الشاطيب، املصدر السابق،

.640ص،دار الغرب اإلسالمي،2ج،،موسوعة أعالم املغربحممد حجي 
الزم أبا احلسن املريين يف وجهته ،انتفع به خلق كثري،متقدما يف النظر،إماما يف العربيةكان حافظا للمذهب قائما به،-3

.240ص ،2،جاملصدر نفسه،ابن القاضي،ـه746تويف سنة لتلمسان،
مث رحل إىل تونس فلقي خهانشأ بفاس وأخذ عن شيو،خنا شيخ وقته جاللة وتربية وعلماشي،قال فيه ابن خلدون-4

ه السلطان أبو احلسن قضاء مث رجع إىل املغرب والزم األكابر واملشايخ فوالالرفيع و أبا عبد اهللا النفراوي القاضني ابن
فلم  يزل كذلك إىل أن لم للتحليق مبجلسه واإلفادة منهم فاستدعاه معهم مث ملا مجع شيوخ الع،فبقي فيه إىل إن عزله،فاس

،3جفهرس الفهارس، ،؛ الكتاين135؛ النباهي، املصدر نفسه، ص 358الوفيات، ص ابن قنفذ،،ـه758نة هلك س
.351ص

.33- 16ص ص ،، علماء أسرة املرازقةبن داود لديننصر ا؛ 521صنفسه،املصدر الكتاين ،-5
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، وبعد هذه االستفادة من علماء تلمسان، ما كان حاثهمـويشارك علماءه أب"أيب تاشفني"
المية ختلف احلواضر اإلسـمإىلأن يقوم برحلة علميةإالّ"ريمقّـالأبو عبد اهللا "على  

.مام وإكمال علومهـجل  إتأمن قصد  لقاء املشايخ  
:ميةـزلته العلـصفاته ومن.2

من مشاهري علماء القرن الثامن اهلجري ببالد املغرب "ريمقّـأبو عبد اهللا ال"يعد 
، وهذه الشهرة هي ميزة ال تتحقق إالّة واملغرب األوسط على وجه اخلصوصاإلسالمي عام

ورفعة شأنه، حيث ال ه ما يدل على علو مقامدل ذلك على شيء فإنلقلة من العلماء، فإن 
يف حيز مكاين وال زماين، وذلك لعظم هذه املرتلة اليت تبوأها يف حياته وبعد تهكننا حصر مكانمي

وفاته، وكفاه فخراً ما أبداه علماء عصره من تنويه ذه املرتلة اليت حظي ا، وما شهد به له 
ما عرف عنه ـه اكتسب ثقة معاصريه لخو له، فمن دون شك أنون الذين أراملؤرخون واملترمج

ية واحلفظ واحلرص على املزيد من خصال وفضائل، منها ما يتصل بشخصيته العلمية مثل اجلد
.من اإلطالع، باإلضافة إىل االجتهاد الفقهي يف نطاق أصول املذهب املالكي

اء العلماء فيه خاصة يف اجلانب العلمي، فهذا وال يفوتنا يف هذا الصدد أن نورد بعض أر
ري معلوم القدر، مشهور مقّـكان صاحبناً ال«:قال عنه"أبو عبد اهللا بن مرزوق اجلد"

من وصل إىل درجة االجتهاد املذهيب، ودرجة التخري والتزييف بني األقوال، ـالذكر، م
.1»به يوم اللقاءوتبعه بعد موته من حسن الثناء وصاحل الدعاء ما يرجى النفع

:وقال عنه أيضا، 2»كبري العلماء باملغرب«:هبأن"عبد الرمحن ابن خلدون"ووصفه
.3»استجر يف العلوم وتفنن«

إليه هذا الرجل مشارا«:شهادة لتبحره يف العلم فيقول"ابن اخلطيب"ويورد تلميذه 
:ويقول أيضا4»ال ونزاهةبالعدوة املغربية اجتهادا ودؤوبا وحفظا وعناية وإطالعا، ونق

حفظ ـحفظ احلديث ويتهجر بـ، وييام على العربية والفقه والتفسريم القـيقوم أت«

.279ص،5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد ؛155صم، املصدر السابق،ـابن مري-1
.247، صن خلدون، التعريف بابن خلدوناب-2
.60صنفسه،ابن خلدون، املصدر -3
حتقيق مصطفى ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةالسيوطي، ؛195-194، ص 2ج،اإلحاطة،ابن اخلطيب-4

.24، ص2004، دار الكتب العلمية، بريوت 2عبد القادر عطا، مج
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األخبار والتاريخ واآلداب ويشارك مشاركة فاضلة يف األصلني واجلدل و املنطق ويكتب 
.1»ويشعر مصيبا يف ذلك غرض اإلجادة

أبو احلسن النباهي "وهو "ريمقّـال"آخر باجلانب العلمي لدى ويشري أندلسي 
وكثرة مادة العلم، عربة يف غزارة احلفظ -رمحه اهللا-كان هذا الفقيه«:فيقول"مالقيـال

، قلما تقع مسألة إال ويأيت جبميع ما للناس فيها من ية من آيات اهللا الكرب، وآمن العرب
علم أهل أ«:"لونشريسيا"ربه ـيعتو،2»األقوال، ويرجح ويعلل ويستدرك ويكمل

.3»مغرب يف زمانهـال
، "ريمقّـالأبو عبد اهللا "ى ناء علمكن مالحظته من خالل إطناب العلماء يف الثـما ي

مه يف كثري من األحيان  بألقاب خمتلفة ـه كان غزير العلم يف خمتلف الفنون، لذلك اقترن  اسأن
" :ـب:تارة"و إسحاق الشاطيبأب"، املفيت، فقد حاله  تلميذه 6،الفقيه5، اإلمام4منها العالمة

، أما 8"الفقيه القاضي املتفنن"وتارة أخرى بــ7"الشيخ الفقيه القاضي اجلليل  الشهري
وقال " الفقيه اإلمام املفيت ،املدرس ،قاضي اجلماعة بفاس" :فحاله بـ"أبو الوليد بن األمحر"

.9..."وة، احلجة، اجلليلاإلمام، العالمة، النظار، احملقق، القد" :"أمحد بابا"عنه 

.195، ص5اإلحاطة، جابن اخلطيب،-1
.169النباهي، ،املصدر السابق، ص-2
دار ،،إشراف حممد حجياملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء افريقية واألندلس واملغرب،الونشريسى -3

.202ص،1982،بريوت،الغرب اإلسالمي
دي حممد الشريف سي،37طلق على الشخص الواقف على العلوم، حممد عادل عبد العزيز، التربية اإلسالمية، صي-4

.72ص،موسى، احلياة الفكرية ببجاية
علم أو ويف احلياة العلمية تطلق على كل عامل برز يفلغة مأخوذة من أم القوم وأم أي تقدمهم واصطالحا هو القدوة،-5

،جع نفسهدي موسى، املرحممد الشريف سي؛ 37حممد عادل عبد العزيز، املرجع نفسه، صأكثر وكان قدوة يف العلم،
. 72ص

ية العلمية على فئتني من هو العامل باألحكام الشرعية العلمية املكتسب من أدلتها التفصيلية، ويطلق لقب الفقيه من الناح-6
الفئة األوىل هم اتهدين احملققني الذين يقيمون الفروع على األصول وينظرون إىل قوة األدلة دون أن يقصروا ،الفقهاء

أما  الفئة الثانية فهم اقل درجة ويطلق على من يروى احلديث بإسناده، سواء كان عنده علم هب واحد،أنفسهم على مذ
.72ص،حممد الشريف سيدي موسى، نفسه؛ 37حممد عادل عبد العزيز،نفسه،ص د رواية،له أو ليس له إال جمر

.81، ص01، اإلفادة، رقمالشاطيب، اإلفادات واالنشادات-7
.158، ص82نفسه، اإلفادة رقم املصدر الشاطيب، -8
.420ص،د بابا التنبكىت، نيل االبتهاجأمح-9
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ز عصره كما سبق مكانته يف التصوف الذي مي"ريمقّـلـل"وما ينبغي التنويه أنّ
يتكلم يف طريقة الصوفية كالم أرباب «:إىل ذلك بقوله"ابن اخلطيب"حيث أشار ،الذكر

ن ينطق جاه كاـيف هذا االت"ريمقّـأبو عبد اهللا ال"ـ، ف1»مقال ويعتين بالتدوين فيهاـال
، ك بطريق الشرع، متفقها يف أحكامهباحلكمة ويوجه إىل طريق اخلري والرشد ملتزما يف ذل

خرجه تصوفه ـم يـ، الذي ل"ابن شاطر"سيما شيخه ذلك تأثره بكثرية من شيوخه، الومرد
2"خل بشيء من احلقوق الشرعيةـغري م":ين، حيث نعت يف ذلك بكونهعن طريق الد ،

، 3ن تالميذ يف هذا املسلك الصويفبكتاباته، كما كومجال ـيف هذا ال"ريمقّـال"فقد أسهم 
الشيخ «":ريمقّـأبو العباس ال"، الذي قال عنه "حممد بن عباد الرندي"، أبرزهم 3الصويف

بكون مثله -رمحه اهللا-من يفتخر موالي اجلدـّه مان... الويل الشهري الكبري العارف باهللا 
بعض التقاليد الصوفية، هذا اإلمام الذي كان "الشاطيب"ماماإله كما أخذ عن4»تلميذا له

ذلك من خالل ثورته العنيفة على املنحرفني واملبدعني الورع، إذ يتضحميل إىل الزهد وـي
.5الضالني

م ـ، منها الورع والتقوى واخللق الكري"ريمقّـال"اجتمعت عدة صفات لدى 
أبو حيي "اباً، ويتجلى ذلك من خالل ما رواه والتواضع والشجاعة يف اإلعالن عما يراه صو

ـىري بإقراء التفسري حبضرة العلماء، فأبمقّـأمر أبو عنان الفقيه ال«:بقوله"املطغري
، فقال "أنت تعلم علوم  التفسري:" فقال السلطان" أبو عبد اهللا الشريف أحق به مين:" وقال

فعجبوا من إنصافه، ففسر " اء حبضرتهالشريف أعلم ا مين، فال يسعين اإلقر:"ري مقّـال
الشريف حبضرة كافة العلماء، ونزل السلطان عن دست امللك، وجلس معهم على 

.6»احلصر

.24ص،2بغية الوعاة، مجالسيوطي ،؛155املصدر السابق، صـم، ابن مري؛195ص،2اخلطيب، اإلحاطة، جابن-1

.131السابق، ص، املرجع ؛ أبو األجفان272ص،5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد -2
.197السابق، صاملرجعد الشريف سيدي موسى، حمم-3
.341، ص5،جاملصدر نفسهري،املقّأمحد -4
.132ص، السابقأبو األجفان، املرجع؛193-189، ص ص1981، حتقيق أبو األجفان، تونس،الفتاوىالشاطيب،-5
.146، صمد  الطمار، تلمسان عرب العصورحم-6
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،كان يعطف على الفقراء ويساعدهم"ريمقّـالأبو عبد اهللا "إضافة إىل ذلك فإنّ
هرية باسم ه رأى بفاس، امرأة صاحلة متصوفة شأن"أبو العباس أمحد ابن قنفذ"حيث ذكر 

يزورها ويسعى يف قضاء - رمحة اهللا- "ريمقّـال"، هذه األخرية كان "مؤمنة التلمسانيةـال"
.1حوائجها

أت له ، بوز اميـفمما الشك فيه أن هذه الصفات احلميدة واخلصال العلمية اليت ت
حق ه استوحىت غرناطة، كما أنسواء بتلمسان أو فاسمكانة ارتقاء عدة وظائف سامية،

"ريمقّـال"ف أحدهم مؤلفا يف ترمجةزلة من التقدير عند علماء فاس، لدرجة أن صنـمن
:منها"ريمقّـال"جاء يف صدره أبيات يف مدح " الزهر الباسم" هماـأس

لمسانَن تي مـَتن أَا منكرذَاس        فَأهلِراخفَمكرتإذا ذُ
يـِانثَدلِالعيهقا للفَبيهـشةضاـي قُـم فأيترلْها لنوقُ

ونفسإنْلمِالعشانتفَشخصٍلما لقّّلمري فلمِي الع2يـانِش

.81، صالفقري وعن احلقريابن قنفذ، أنس -1
.340،ص5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد ؛340، ص5جالونشريسي، املعيار،-2
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:حواضر الـمغرب األدنـىرحلته العلمية إلـى : أوال

:متهيـد

وقد هبية بالنسبة للرحالت العلمية،من العصور الذّ"أبو عبد اهللا الـمقّري"عصر يعد

بعلماء "الـمقّري"رن يتأثّأليس غريبا ف،1م احلديث عن الرحلة العلمية يف ذلك العصرتقد

إىل يف القيام برحلة علميةهم فيحذو حذو،يةحقيق املكاسب العلمـتإىل تطمح نفسه وعصره

.مـختلف حواضر العلم بالعالـم اإلسالمي

:أسباب الـرحلة.1

فره من ما توـوذلك لالعلم والعلماء حرص عليه طلبة ـهم ما يأمن الرحلة كانت 

هم مباشرة عن طريق وأخذ العلم عنـهم حتكاك بـمها لقاء املشايخ واالأهة،مـفوائد ج

م ومناهجهم التعليمية، بدال من أخذ العلم عن طريق الكتب ختالف طرقهالرواية على ا

.2واملصنفات واملختصرات فقط

كثار من اإلنّاملباشر يعد أشد استحكاما للمعلومات وأقوى رسوخا، كما أالتلقنيف

ح ـصطالحات العلوم وتصحييز اميـيف تذلكذ يفيدأفضل للطالب، إالشيوخ يعد 

يف تبيني فضل "ابن خلدون"وهذا ما أكد عليه م من منابعه أخذ العلزيادة علىارف،ـاملع

والسبب يف ذلك أنّ البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم «: بقولهمن أجل طلب العلم الرحلة 

تارة علماً وتعليما وإلقاء وتارة حماكاة وتلقينا : وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل

فعلى . ملباشرة والتلقني أشد استحكاما وأقوى رسوخاإالّ أنّ حصول امللكات عن ا. باملباشرة

.اهلجريالقرن الثامناملقصود به -1
.217ص املصدر السابق،م،ـابن مري-2
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، فكان االهتمام بالرحلة يف طلب 1»قدر كثرة الشيوخ يكون حصول امللكات ورسوخها

العلم ضربا من ضروب التحقيق العلمي، فلم يظهر كتاب إلمام يف فنه إالّ وسارع إليه طالب 

يه ونسبته له، وليتمكن طالب العلم أيضا من العلم ليقرأه عليه بغية االنتماء وتـحقيق إسناده إل

االستفادة بتمييز االصطالحات بعد لقاء العديد من شيوخ العلم لـما يراه من اختالف طرقهم 

. 2يف البالد الـمختلفة اليت يرحل إليها

ر قيمتها ويراها فكان يقد،أمهية الرحلة"أبو عبد اهللا املقّري"ساس أدركوعلى هذا األ

حمل ـوتصرف الناس عن الرحلة اليت تستدعى تيف عصرهليف اليت أخذت تنتشرالتآأهم من 

مشـمسافة يف غالب األحيانفر لبعد القة الس،وهو يف ذلك يتبع رأي ها أنفع لصاحبها غري أن

.3عتربها أصل العلمحلة واالذي أشاد بفضل الر"اآلبلي"شيخه 

ما عند شيوخ "الـمقّري"ستوعب أبعدماو-عمق يف البحثففي سبيل طلب العلم والت

ـحواضر الـمغربية واألندلسية ختلف الـىل محال إالرشد- 4تلمسان من العلوم واملعارف

ر مشايخ وعلماء هذه الـحواضر قصد ستزادة من العلم على كباغبة يف االتدفعه الر،واملشرقية

الرحلة ال بد منها يف طلب ف«:"ابن خلدون"كما يقول يف ذلك تلميذه ـمام معارفه تإ

.5»العلم الكتساب الفوائد والكمال بلقاء املشايخ ومباشرة الرجال

ن رحلته يف مؤلف ن دومـمكان "عبد اهللا الـمقّريأبو"وما ينبغي التنويه إليه أنّ 

يف لعلم وشيوخهرحلته يف طلب افتحدث فيه عن ،6"نظم اآليل يف سلوك األمايل"ماه ـأس

7.سالميلمية اليت زارها بالعامل اإلمراكز العـالختلفـم

.478ص ،ابن خلدون، املقدمة-1
.  30حممد عادل عبد العزيز، التربية اإلسالمية، ص -2
.226، ص6ري، نفح الطيب، جمقّـالأمحد ؛ 217-216ص ص ،السابقابن مريـم، املصدر -3
.160، ص 2يـحي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة، ج-4
.479ص،املقدمة،ابن خلدون-5
.682، ص2الفهارس، جسين، فهرالكتا؛  12، ص5الرياض، جرري، أزهامقّـالأمحد -6
.75-12ص -ص،5جكتابه أزهار الرياض،ري يفمقّـخص هذا الكتاب حفيده أمحد الـل-7
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رحلته العلمية؟فـيوىل األ" الـمقّري"فما هي وجهة 

:رحلـة الـمقّري إىل بـجاية.2

ـحفصية اليت حدى واليات الدولة الإ"أبو عبد اهللا الـمقّري"ـجاية يف عهد كانت ب

2.قالل عنهاستها تـميزت بشبه اأنالّ، إ1ستقلت عن الدولة املوحدية ا

ة العظمجريني أوجها خالل القرنني السابع والثامن اهلـحركة العلمية بـوقد بلغت ال

دخلت بـجاية يف «:جاية يف ذلك بقولهـب"الشريف التلمساين"يث وصف ح،3زدهارواال

يف القرن الثامن، فوجدت العلم ينبع من صدور رجالـها كالـماء الذي ينبع من 

.4»...يف كل مسجد سؤاال حىت وصل أمره إىل السلطانحيطانـها وصرت أكتب 

إنّ «:ها فقالـها بعض مالمح احلركة العلمية بـيف رحلته ل"العبدري"ل كما سج

وهذا البلد بقية مدينة بـجاية مبدأ اإلتقان والنهاية وهي مدينة كبرية حصينة منيعة شهرية،

.5»وألهله حسن الـخلق واألخالق.....قواعد اإلسالم ومـحل جلّة العلماء األعالم 

اليتسالمي،اإلمغربـمراكز الثقافية ببالد الـزدهار أهم اللت نتيجة هذا االفقد شكّ

وخري شاهد على ،اء والدارسون من كل أصقاع العاملنبغ فيها أعالم كثريون وقصدها العلم

الذي "ة ببجايةعنوان الدراية يف ذكر من عرف من العلماء يف املائة السابع"ذلك كتاب

6مـخلمسني ومائة عال"الغربيىن"م فيه مؤلفه ترج.

موسوعة ،ختار حساينـم؛ 49ص ،2جاملرجع السابق،عبد الرمحن اجلياليل،؛ 363ص،6ابن خلدون، العرب، ج-1
.199ص ص،2007اجلزائر،دار احلكمة،،3ج،تاريخ وثقافة املدن اجلزائرية

.203صنفسه،املرجعختار حساين،ـم-2
.100ص،لكى يف مدرسة جبايةالفقه املاحفيظة بلميهوب،؛ 215ساين، نفسه، صـختار حم-3
.146ص نفسه،حفيظة بلميهوب،-4
العبدري، املصدر السابق، ص-5
. املصدر السابقالغربيين ،-6
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وىل األ"الـمقّري"كانت وجهة جاية،ـزدهار والشهرة اليت بلغتها بوبناء على هذا اال

جالسة أعالمها اليت كانت ـعلى مفحرص،1ستكمال علومه ومعارفهـحوها من أجل ان

ة ستوتتلمذ عليهمهاـن لقى بمـمالسابق يف كتاب رحلتهذ ذكر ـهم، إتزخر وتفتخر ب

:أعالم منهم

قاضى هو من العلماء احملققني، :أبو عبد اهللا حممد بن يـحي الباهلي الـمسفّر·

أبا الـحسن الصغري "لقي، فدخل فاس سفريا،فارة،كان يستعمل يف الساجلماعة ببجاية

عن الناصر "أخذ الفقه وعه يفوتـحدث م"الـمدونة"الذي ينسب له شرح "املغريب

"ابن مرزوق اخلطيب"و"اهللا الزواويعبدأبو"قام بالتدريس فأخذ عنه ،"املشذاىل

.2الذي ذكر أنه باحثه واستفاد منه"لـمقّريا"و

نظم فرائد "ماهاـوقصيدة س"ابن احلاجب الفرعي"ختصر ـمالء عجيب على مله إ

حلسىن، وكالم ماء اهللا اـشرح على أسوله"اجلواهر يف معجزات سيد األوائل واألواخر

سنة أو)م1342/ـه743(تويف سنةقاييد يف أنواع فنون العلم،عجيب يف التصوف وت

.3)م1343/ـه744

هو بن أيب يوسف يعقوب أبو عبد اهللا :أبو عبد اهللا حممد ابن أبـي يعقوب الزواوي·

قاضي ن فقيها معظما خيرا فاضال،كانسبة لقبيلة زواوة وهي قبيلة كبرية من الرببر،الزواوي،

.   4كان يقرئ املدونة مستعينا بـمختصر ابن احلاجبجباية وفقيهها،

.69ص، 5، جأزهار الرياضري،مقّـالأمحد -1
.96ص،5ج،أمحد الـقري، املصدر نفسه-2
ابن ؛ 227صاملصدر السابق،م،ـابن مري؛ 202ص،1وطي، بغية الوعاة، جالسي؛ 394ص،الوفياتابن قنفذ،-3
،املصدر السابقابن خملوف،؛ 401؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 188–187صص، 2ضي، درة احلجال، جالقا
سالمي،دار الغرب اإل، 2، جموسوعة أعالم املغربحممد حجي،؛ 426، ص 2؛ احلفناوي، املرجع السابق، ج119ص

.639ص ،1996بريوت،
.389ص ،املصدر نفسهالتنبكيت،-4
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نعتـه ،ناصر الدين الـمشذايلإمام املعقول ببجاية  بعد :أبو علي حسني بن حسني·

أخذ عن اإلمام ،1"بالفقيه العالـم الـمحصل شارح الـمعالـم الدينية:""ابن قنفذ"

يف مسألة ثبوت " ابن عبد الرفيع"و لـما وردت فتوى اإلمام ،"لدين املشذايلناصر ا"

رد  بالـجواب عنه فألّف رسالة "ناصر الدين الـمشذايل"الشرف من جهة األم أمره اإلمام 

فدعاه على أن يرحل إىل بالد الـمشرق "الـمقّري"، أخذ عنه "ابن عبد الرفيع"فيها على 

إن قدرت أن ليفوتك «:حيث قال له ،2"عالء الدين القونوي"صة ويأخذ عن أعالمها خا

تويف سنة ،3»فإنه ال نظري له،من كالم القونوي حىت تكتب فافعلشيء

.4)م1353/هـ754(

اإلمام العالمة هو أمحد بن عمران البجائي اليانوي،:أبو العباس أمحد بن عمران·

له شرح على ابن ،"ر الدين املشذايلناص"أخذ عن ،خطيب بـجاية وفقيههااملـحقق،

أنه دخل "منصور الزواوي"عن شيخه "الشاطيب"وقد ذكر اإلمام ،اجب يف ثالثة أسفاراحل

.5يف زي التاجر"زيد ابن اإلمام"تلمسان تاجرا وأتى مـجلس أبـي 

؛ 250ص، 5ري، نفح الطييب، جمقّـالأمحد ؛ 158نبكىت، نيل االبتهاج، صالت؛ 357ابن قنفذ، الوفيات، ص-1
.214، ص 3؛ رضا كحالة، معجم املؤلفني، ج127ص، 2، املرجع السابق، جاحلفناوي

. ،)ـه729ـت(فقيه شافعي،نوي عالء الدينمساعيل القوعلى بن إأبو احلسن-2
. 16ص ،5جأزهار الرياض،ري،مقّـالأمحد -3
.357ابن قنفد، املصدر نفسه، ص -4
.33؛ عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، ص 94التنبكيت، املصدر نفسه ، ص -5
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:رحـلتـه إلـى تـونـس.3

ن جامع الزيتونة ا حركة علمية نشيطة، فقد كاشهدت تونس يف ظل حكم احلفصيني

بـمصر، حيث 1منارة علم وإشعاع فكري وحضاري ينافس نظريه القرويني بفاس واألزهر

كانت تعقد يف رحابه ويف املساجد واملدارس اليت أسسها األمراء احلفصيون حلقات العلم من 

. 2قبل علمائها الـمشهورين بالعلم والـمعرفة

يـحرص على لقاء هؤالء الشيوخ الذين ذاع "ريالـمقّأبو عبد اهللا "األمر الذي جعل 

صيتهم وذلك من أجل طلب العلم، حيث جلس إىل علمائها واستفاد منهم من خالل رحلته 

إليها، فقد خصها برحلة خاصة غري رحلته إىل بالد املشرق على عادة علماء املغرب، فكان 

:مـمن أخذ عنهم بتونس

بو عبد اهللا حممد بن عبد السالم اهلوا ري هو أ:مـحمد بن عبد السالم اهلوا ري·

كان فقيها متبحرا يف العلوم العقلية والنقلية ،3فقيه مالكي قاضي اجلماعة بتونسالتونسي،

" ابن عبد اهللا بن هارون"مـحققا له أهلية الترجيح بني األقوال، أخذ مجاعة من الشيوخ منهم 

فأخذ عنه مجلة من ، 4ة وبالـمدرسة العنقيةتوىل التدريس بالـمدرسة الشماعي،"ابن مجاعة"و

وأثىن عليه كثريا ابن ،"خالد البلوى"و"ابن عرفة"و5"ابن حيدرة"األعالم منهم القاضي 

هـ ، كان اجلامعة 361الصقلي لـما  اختطها وكمل منه سنة هو أول جامع أسس بالقاهرة أنشأه القائد جوهر -1
األوىل يف العامل اإلسالمي من حيث العلوم اليت كانت تدرس به والعدد الكبري من الطلبة الذين كانوا يدرسون به، حيث 

بامسهم، فردا من بني عجم وأهل ريف مصر ومغاربة وكان لكل طائفة رواق يعرف 750كان يقيم به املالزمني حوايل 
.114؛ عبد الرمحن باألعرج، املرجع السابق، ص 252-251، ص ص 2السيوطي ،حسن احملاضرة ،ج

.71الزركشي، املصدر السابق، ص -2
.133، ص 2ابن القاضي، درة احلجال، ج-3

.139الـمجاري، برنامج ااري، ص -4
الـمعترف له يف البالغة و الرباعة والفصاحة بالسبق هو حممد بن حيدرة أبو عبد اهللا التونسي إمام الـمعارف - 5

هـ، أخذ عنه 682والتربيز، برع يف األدب والتصوف ونبغ يف املعقول واملنقول، تزاحم عليه اخللق طلبا للعلم، مولده سنة 
لتمبكيت، نيل ؛ ا621الشريف التلمساين وابن عرفة والويل ابن عرفة وابن خلدون، الوزير السراج، احللل السندسية، ج ص 

.    211؛ ابن خملوف، شجرة النور الزكية، ص 416االبتهاج ، ص 
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حضرت دروسه «: فقال عنه يف ذلك"أبو عبد اهللا الـمقّري"وأخذ عنهخلدون يف رحلته ،

، وتويف )م1334/هـ734(ة تولـى الفتوى بتونس والقضاء فيها سن،1»وأكثرت مباحثاته 

.2م1348/هـ749إثر الطاعون اجلارف سنة 

أحد علماء ،عبد اهللا مـحمد األجـمي التونسيهو أبو:مـحمد األجـمـي ·

قاضي األنكحة بـها ثـم قاضي الـجماعة بعد تونس وصلحائها حافظ فقهائها يف وقته،

ونقل عنه "ابن عرفة"و"جدابن مرزوق الـ"وعنه أخذأخذ عن مجاعة ،"ابن عبد السالم"

:الذي قال عنه"أبو عبد اهللا الـمقّري"يف مـختصره قصة يف أجرة الشهادة، و أخذ عنه 

أنه تويف "التنبكيت"و جاء عن 3)م1348/هـ749(تويف سنة ،»إنه حافظ فقهائها يف وقته«

. 4)م1347/هـ748(سنة 

،إمام عامل حافظ،ون الكنانـيحممد بن هارهو أبو عبد اهللا:مـحمد بن هـارون ·

درجة االجتهادهببلوغ"ابن عرفة"وصفه يعد من الـمجتهدين يف الـمذهب الـمالكي،

، وقع بينه وبني "أبو عبد اهللا بن هارون األندلسي"أخذ عن جلّة من العلماء منهم ،الـمذهيب

أخذ عنه الكثري منهم ف،تولـى التدريس بـجامع الزيتونة،نزاع يف مسائل"ابن عبد السالم"

ثـم توىل القضاء ،"خالد البلوى"و"أمحد بن حيدرة"و"ابن مرزوق اجلد"و"ابن عرفة"

،"خمتصره الفرعي"و"مـختصر ابن احلاجب األصلي"بغري تونس، له تآليف مهمة منها والفتية 

.70، ص 5أمحد الـمقّري، أزهار الرياض، ج-1
؛ ابن 19؛ ابن خلدون، التعريف، ص 418؛ابن فرحون، الديباج، ص163-161النباهي، املصدر السابق، ص ص -2

، 2؛ التنبكيت، كفاية احملتاج، ج88ركشي، املصدر السابق، ص ؛  الز108-107قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص ص 
. 210؛  ابن خملوف، شجرة النور الزكية، ص 598-594، ص ص 1السراج، احللل السندسية، ج ؛48ص 

.210؛ ابن خملوف، املصدر نفسه، ص 695-693؛ السراج، املصدر نفسه، ص ص 88الزركشي، املصدر نفسه،ص -3
.405االبتهاج، صالتنبكيت، نيل-4
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"الـحاصل"وشرح يف أسفار عديدة،"شرح التهذيب"و"شرح الـمعالـم الفقهية"و

. 1)م1349/هـ750(وتويف سنة ،)م1283/هـ680(كان مولده سنة ،"ـختصر املتيطيةم"و

إمام من أئمة ،علماء تونس األخيارأحد:أبو عبد اهللا مـحمد بن عبد الستـار·

إمام الفروع واألصول،يدرس العلوم من التفسري واحلديث و،زاهد يف الدنيا،الفروع و التفسري

مـحدثا متسع ،كان متفننا يف العلوم،عرف بالورع والدين املتني،وخطيب بـجامع الزيتونة

"خالد البلوى"و"الـمقّري"و"ابن عبد السالم"أخذ عن جلّة علماء وأخذ عنه  ،الرواية

.2، وعمره ينيف عن التسعني سنة)م1348/هـ749(تويف سنة،الذي أثنـى عليه يف رحلته

بن يـحي بن هو أبو عبد اهللا حممد :ابأبـو عبد اهللا مـحمد بن يـحي بن احلب·

ابن "أخذ عن إمام بارع مـحقق متفنن أصويل،،املعروف بابن احلباب،عمر الـمعافري

اجلدل واملنطق "ابن عرفة"عنه أخذ مناظرات و"ابن عبد السالم"وقع له مع وغريه،"زيتون

خالد "أخذ عنه أيضا ووالنحو ونقل عنه يف مـختصره فكان يثين عليه بالعلم وتـحقيقه،

"ابن عصفور"له تقييد على مغرب ، "بالعالمة الكاتب": الذي حاله"الـمقّري"و"البلوي

.3)م1348/هـ749(تويف سنة واختصار الـمعامل،

أخذ التونسي األنصاري العامل الزاهد الصالـح العابد،:أبو عبد اهللا حممد بن سالمة·

،كان خليفة يف اإلمامة "ابن عرفة"و"الـمقّري"ام وعنه أخذ اإلم،عن مجاعة من العلماء

.4)م1346/هـ746(وتويف سنة بـجامع الزيتونة،

؛ 407؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص88؛ الزركشي، املصدر السابق، ص154الـمجاري، املصدر السابق، ص -1
؛ ابن خملوف، املصدر السابق، ص 121؛ ابن الشماع، األدلة البينية، ص 600-598السراج، املصدر السابق، ص ص 

353.
.395نبكيت، املصدر نفسه، ص ؛ الت88- 67الزركشي، املصدر نفسه، ص ص -2
؛ التنبكيت، نفسه، 116-115، ص ص 2؛ ابن القاضي، درة احلجال، ج205، ص 2السيوطي، بغية الوعاة، ج-3

حممد حمفوظ، ؛630، ص 2؛ حممد حجي، املرجع السابق، ج107، ص 12جمعجم املؤلفني،؛ رضا كحالة، 399ص
.84إلسالمي، لبنان ، ص ، دار الغرب ا2،ج1، طتراجم املؤلفني التونسني

؛ ابن 402؛ التنبكيت، املصدر نفسه،ص 600، ص 1؛ السراج، املصدر نفسه، ج71الزركشي، املصدر نفسه، ص-4
.209خملوف، املصدر نفسه،ص 
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كان زاهدا صوفيا مربزا له كرامات،الشيخ الصالـح،: أبو احلسن علي الـمنتصر ·

:ابن عرفة" وقال عنه،»كان من األولياء والعلماء الزهاد«": خالد البلوى"قال عنه   "

تويف ليلة »واآلخر أمحد بن عاشر نفعنا اهللا بـهم ،زماين مربزا إال مهالـم أدرك يف«

. 1)م1341/هـ742(الـخميس اخلامس من شهر مجادى األوىل سنة 

هو حممد بن حسن بن عبد اهللا القرشي الزبيدي :أبـو عبد اهللا مـحمد الـزبيـدي·

نس لعهده يف العلم والفتيا وانتحال كان كبري توالشهري بالفقيه،نسبة إىل قرية بساحل املهدية،

، فكان عامل زاهد اشتهر بعلمه وخاصة "حسن"وعمه "حسني"طرق الوالية اليت ورثها عن أبيه 

الذي تأثر مبنهجه "الـمقّري"، وأخذ عنه "ابن مرزوق"علم األنساب الذي أخذه عنه 

.2)م1339/هـ740(تويف سنة الصويف،

أخذ "الـمقّري"ن يطول ذكرهم على حد تعبري فعن هؤالء الشيوخ وغريهم مـم ،

، غري أنه لـم يذكر كم 3علوما كثرية وروي وتفقّه وتأدب واكتسب معارف جديدة

.استغرقت رحلته إىل بـجاية وتونس وال مىت بدأت أو انتهت

ومن تونس قفل راجعا إىل تلمسان، ويف طريق عودته رافقه رجل من أهل قسنطينة يدعى

:بقوله" الـمقّري"كان ظريفا واسع الـحفظ لألخبار كما وصفه "ليبمنصور احل"

فما لقيت ،هل قسنطينة يعرف باملنصور احلليبقفلت إىل الـمغرب يسايرين رجل من أ«

.4»رجال أكثر أخبارا و ال أظرف نوادر منه 

.بعد رحلته إىل حواضر الـمغرب األدنـى؟"ـقّري أبو عبد اهللا امل" فما هي وجهة 

.209؛ ابن خملوف، شجرة النور الزكية، ص327؛ التنبكيت، املصدر السابق، ص 76الزركشي، املصدر السابق، ص -1
؛ 76؛الزركشي، املصدر نفسه، ص15-14؛ابن خلدون، التعريف، ص ص 16بطوطة، رحلة ابن بطوطة، صابن - 2

.396التنبكيت، املصدر نفسه،ص
.161، ص 2حيي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة، ج-3
.72، ص 5أمحد املقّري، أزهار الرياض، ج- 4
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:رحلته إىل الـمغرب األقـصى واألنـدلـس: ثانياً

يف العهد املريين بنشاط ثقايف كبري، حيث يعد هذا العهد ي الـمغرب األقـصىـحظ

عصرا ذهبيا لتطور كافة العلوم، وال يـمكن احلديث عن النشاط الثقايف باملغرب األقصى دون 

ب اإلسالمي الذي نشطت فيه حركة اإلشارة إىل جامع القرويني كمركز ثقايف عريق باملغر

التعليم واحتضن الكثري من العلماء املشهورين، فأصبح طلبة العلم يتوافدون عليه من املشرق 

.1واملغرب واألندلس

بعد تونس " الـمقّري"فكانت نتيجة لتطور احلركة العلمية باملغرب األقصى رحلة 

لقاء أعالم املنطقة وشيوخ احلضرة وبـجاية نـحو فاس العاصمة، إذ دفعه طموحه العلمي إىل

، فمر يف طريقه إىل فاس 2الفاسية قصد االستفادة من علومهم ومعارفهم وربط الصلة معهم

واجتمع بعلمائها، ومنها اتـجه إىل فاس ومتن صالته بشيوخها وعلمائها 3بـمدينة تازة

بفاس "هللا الـمقّريأبو عبد ا"، فكان مـمن تتلمذ عليهم4وأخذ عنهم ما كان يصبو إليه

:وذكرهم يف رحلته

ن عبد الرمحن أبو هو إبراهيم بن عبد اهللا ب:الفقيه أبو إسحاق بن عبد اهللا اليزناسي·

رحل إىل يف شتـى العلوم الدينيةله سبق كبري،فقيه عالـم صالـح،إسحاق اليزناسي

قه واألصول حىت بلغ عاد إىل بـجاية وعكف على التدريس يف الف،املشرق ونال علما كبريا

جه نـحو الـمغرب واستوطن بـمدينة فاس  وهناك أخذ ـومن بـجاية ات،درجة االجتهاد

:فقال عنه يف برنامـجه"الرعيين"كما أخذ عنه اإلمام،"أبو عبد اهللا الـمقّري"عنه اإلمام

. 51ل عبد العزيز، املرجع السابق، ص ؛ حممد عاد65-63، جىن زهرة اآلس، ص ص يعلي اجلز نائ-1
.161، ص 2حيي بوعزيز، املرجع السابق، ج-2
ميال و عن البحر املتوسط 250ميال، وعن البحر احمليط بـ80مدينة يف املغرب األقصى، تبعد عن فاس بنحو بنحو -3

احلسن "كثري وملكانتها احلربية اختذها ميال، وهي إحدى املدن احلربية القدمية باملغرب، أسست قبل الفتح اإلسالمي ب75بـ
أبو يعقوب "فجعلها حصنا مانعا، ويف أيام املرينني اختذها " عبد املؤمن املوحدي"مقرا حربيا، وعين ا " بن إدريس الثاين

، ص ص 1؛ حسن الوزان، املصدر السابق، ج134عاصمته وقاعدة لغزو تلمسان، ابن خلدون، التعريف، ص " املريين
354-355.

.74-73،ص ص 5أمحد الـمقّري، أزهار الرياض، ج-4
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له ،»مكان رجال  فاضال متناصفا حافظا مفتيا قاضيا حلوائج املسلمني ساعيا يف مصاحله«

.1)م1339/هـ740(كان حيا سنةفتاوي يف الـمعيار للونشريسي،

كان أعلم الناس بالـمدونة وأعرفهم :الـفقيه أبو مـحمد عبد املؤمن الـجانايت ·

وجلس مـجلسه، "أبـي الـحسن الصغري"بالتهذيب، حسن اإللقاء للمسائل، أخذ عن

.2)م1346/هـ746(وتويف سنة )م1296/هـ695(كان مولده سنة 

أنه عبد العزيز بن حممد "التنبكيت "جاء عن :الفقيه عبد العزيز بن مـحمد القريواين ·

"أيب احلسن الصغري"أخذ عنلوف بالعالمة الصالـح الفاضل الفهامة،وصفه ابن خمالقروي،

له تقييد على الـمدونة ،"أبو عمران العبدوسي"وعنه أخذوهو أكرب تالمذته علما ودينا،

عبد «:يف رحلته "ابن اخلطيب"وقال عنه ،»أحسن تقاييده«:"ابن مرزوق احلفيد" ال عنهاق

:فقال»خترج مع عامل الزكاة «:العزيز هذا هو الذي قال له السلطان أبو احلسن املريين

تويف ،»ارمغأما تستحي تأخذ لقبا من ألقاب الشريعة وتضع على مغرم من امل«

.3)1349/هـ750(سنة

هو أبو ضياء مصباح بن عبد اهللا :قيه أبو ضياء مصباح بن عبد اهللا اليالصويتالف·

كان فقيها صاحلا حافظا ،"أيب احلسن الصغري"من أكابر أصحاباليالصويت الفقيه املالكي،

الـمدرسة "وهو أول من درس بـمدرسة أيب احلسن املريـين فنسبت له نوازليا،

.4)م1351/هـ750(تويف ا سنة ،بعضها يف املعيارله فتاوي نقلبفاس،"الـمصباحية

.218؛  ابن خملوف، املصدر السابق، ص 40؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص252، ص5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج-1
.220، ابن خملوف، املصدر نفسه، ص 269التنبكيت، املصدر نفسه، ص -2
.221نفسه، ص ؛ ابن خملوف، 269التنبكيت، نفسه،ص-3
؛ حممد حجي، املرجع السابق، ص 609-608؛ التنبكيت، نفسه، ص ص 17، ص3ابن القاضي، درة احلجال، ج-4

654.
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شيخ املدونة وأعلم الناس بـمذهب :الشيخ أبو زيد عبد الرمحن بن عفان الـجزويل·

، نشأ بفاس وأخذ عن مشيختها "أيب زيد الرجراجي"و"أيب الفضل راشد"أخذ عن مالك،

ثـم ،"بد اهللا النفزاويأبا ع"و "ابن عبد الرفيع"ثـم رحل إىل تونس فأخذ عن القاضي 

قضاء فاس فبقي "أبو احلسن"رجع إىل املغرب والزم األكابر واملشايخ إىل أن واله السلطان 

، ولـم ينقطع عن التدريس حيث كان يـحضر "الـمقّري"عليه إىل أن عزل بالفقيه 

و أب"فأخذ عنه مجاعة منهم،1مـجلسه أكثر من ألف فقيه مالكي معظمهم يستظهر الـمدونة

.2م1340/هـ741تويف سنة ،"يوسف بن عمر"و"احلجاج

ابن "أخذ عن أخيه وعن،إمام فقيه وعالـم فاضل ثقة:أبو العباس الـمكناسي·

. 3م1351/هـ752تويف سنة ،"ابن رشيد"و"الزبري

أبا "و األستاذ"أبا عبد اهللا بن عطية"بتازا الفقيه"أبو عبد اهللا الـمقّري"كما لقي 

. 4وغريهم "أبا احلسن اجلبار"واألستاذ "ااصيعبد اهللا

، حيث اتصل وتعرف هناك 6، ثـم وصل إىل سبتة5ثـم توجه من فاس إىل أغمات

مغرب ولقيت فاستوعبت بالد الـ«:بالعلماء املشهورين  فاستفاد منهم وهو ما عناه بقوله 

.  7»وصلحائهبكل بلد من البد من لقائه من علمائه 

.323؛ ألفرد بل، املرجع السابق، ص 94حممد عادل عبد العزيز، املرجع السابق، ص -1
؛ 79ص،3ضي، املصدر السابق، ج؛ ابن القا351؛ ابن قنفد، الوفيات، ص 135النباهي، املصدر السابق، ص -2

. 219-218؛ ابن خملوف، املصدر السابق، ص ص419التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 
.218؛ ابن خملوف، املصدر نفسه، ص 252، ص 5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج-3

.253، ص 5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج؛74، ص 5أمحد املقّري، أزهار الرياض، ج-4
ميال، مبنية على منحدر من جبل األطلس، حسن الوزان، املصدر 24متحضرة تقع جنوب مراكش بنحو مدينة - 5

.135، ص 1السابق، ج
مدينة عظيمة، يعود تأسيسها إىل عهد الرومان، تقع أقصى مشال املغرب األقصى على ضفة البحر املتوسط مقابل -6

.103األندلس، البكري، املصدر السابق، ص 
.74، ص 5ملقّري، أزهار الرياض، جأمحد ا-7
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د هذه الـجولة العلمية يف مدن املغرب األقصى، عاد مرة أخرى إىل تلمسان ومنها وبع

.شد الرحلة نـحو بالد املشرق

:رحـلـة أبـو عبد اهللا الـمقّـري الـمشرقيـة: اثالثً

:رحلتـه إلـى احلـج.1

جلّ الباحثني على أنّ رحلة العلماء وطالب العلم الـمغاربة رحلتان، معـأج

، فالـحديث عن هذه األخرية يفرض على الباحث حتديد 1ية وأخرى مشرقيةإحداهـما مغرب

الغرض األساسي منها، والذي يتمثل حتديدا يف البحث عن التحصيل والتفقه يف الدين من جهة، 

يـمثل مـحطات علم وتثقيف يتجهون 2حيث كان املشرق بالنسبة للمغاربة يف هذه الفترة

هرة والقدس ومكة واملدينة وبغداد وبالد الشام، ومن جهة أخرى  والقا3إليها مثل اإلسكندرية

، فلما كان هذا األخري أحد أركان اإلسالم 4تـمثل الغرض من الرحلة يف أداء فريضة احلـج

ومصاعبه، نظرا لبعد الـمسافة بني هحرص املغاربة كلّ احلرص على أداء مناسكه رغم مشاقت

.ملقدسة باحلجاز مقصد املسلمني يف العالـماملغرب واملشرق أين توجد البقاع ا

الـمشي إىل «:يف إحدى رسائله حيث يقول "ابن عباد الرندي"ذلك ما أكد عليه 

ويؤثرون احلج يف هذه األزمنة مـما يعظم حرص الناس عليه وتـميل نفوسهم إليه،

.5»الـمشقة والقلة والغربة الالزمة له على الراحة والـجدة واإلقامة

العلماء اجلزائريون يف البلدان العربية اإلسالمية فيما بني القرنني التاسع والعشرين عمار هالل، -1
.60، ص 1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )ھـ3/14(امليالديني

.عصر الـمقّري وحىت العصور اليت سبقته-2
القرنيني يف موقع مجيل على رأس داخل يف البحر املتوسط، يبعد بأربعني ميال عن النيل إىل جهة أسسها السكندر ذو -3

، 2الغرب، وهي إحدى أهم الـمراكز الثقافية مبصر، ضمت الكثري من املؤسسات الثقافية والتعليمية، حسن الوزان، ج
. 193ص 

. 61عمار هالل، املرجع نفسه، ص -4
.110ج، املرجع السابق، ص عبد الرمحن باألعر-5
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واجلدير باإلشارة أنّ ركب احلجيج إىل البقاع املقدسة كان يتكون من عدة فئات من 

الـمجتمع مـمن هلم القدرة على إقامة ركن احلج وخاصة من الطلبة والعلماء، الذي كان 

هدفهم من رحلة احلج أبعد من احلج نفسه، إذ أمكنهم بعد الفراغ من أداء مناسك احلج 

قصد لقاء العلماء واالختالط بـهم وتبادل املعارف معهم واألخذ التجوال يف بالد احلجاز

عنهم واالستفادة من علومهم يف إطار تبادل ثقايف ميزه وجود عدة علماء وطلبة من عدة أقطار 

إسالمية يف مكان واحد، األمر الذي سهل عملية االتصال واألخذ والعطاء العلمي والثقايف، 

.1ات العلمية احلاصلة يف بقاع العامل اإلسالميوإطالع كل شخص على املستجد

وبذلك ميكن القول أنّ الرحلة إىل البقاع املقدسة كانت توفر فرصة مثينة متتزج فيها أفكار 

علماء املغرب واملشرق، فيتم من خالهلا تعرف العلماء على بعضهم البعض شخصيا بعدما 

رف كل عامل قدره ومكانته عند اآلخرين كانوا يتعارفون عن طريق املراسالت واملصنفات، فيع

، وميكن أن 2ومدى توافق أفكاره وأرائه مع أفكار وأراء أقرانه من علماء مكة واملدينة املنورة

نستشف ذلك من خالل كتب التراجم ألعالم املغرب اإلسالمي، إذ تكاد ال تـخلو ترمجة 

مثلما هو األمر بالنسبة لإلمام ألحدهم من وجود شيوخ له أخذ عنهم بـمكة واملدينة املنورة،

الذي لـم تـختلف دوافعه عن غريه من علماء املغرب يف القيام برحلة "عبد اهللا الـمقّري"

نـحو بالد املشرق قصد البحث والتحصيل العلمي واحلصول على اإلجازة العلمية عن علماء 

.صةاملشرق عموما وزيارة البقاع املقدسة قصد أداء فريضة احلج بصفة خا

الثالثة بعد رحلته إىل تونس وجباية وفاس حنو بالد الـمشرق، " الـمقّري"فكانت رحلة 

إالّ أننا ال نعرف تاريخ رحلته وال الطريق الذي سلكه و ال الوسيلة اليت استعملها يف سفره، 

فقد يكون أخذ الباخرة حبرا وقد يكون سافر مع بعض القوافل الربية، علما أنّ بعض 

من املغرب إىل املشرق سواء أكانوا حجاجا أو طالب علم أو تـجارا قد اتبعوا الـمرحتلني

دروبا ومسالك برية كانت توصلهم إىل مصر ومدنـها ومنها إىل احلجاز وبالد الشام، إذ 

.111عبد الرمحن باألعرج، املرجع السابق، ص -1
.عبد الرمحن باألعرج ، املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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ميكن من خالل كتب اجلغرافيني والرحالت حتديد أهم طريق بري كان يربط املغرب األوسط 

.ببالد املشرق 

هذا الطريق يبدأ من تلمسان ويـمر عرب أهم مدن املغرب األوسط الداخلية أو فقد كان 

وصوال إىل 2وبرقة1الساحلية ومنها إىل جباية وتونس ومدن املغرب األدىن ثـم طرابلس

4إىل ميناء عيذاب3اإلسكندرية، ثـم  يصل القاهرة ومنها يتجه عرب نـهر النيل ومدن الصعيد

.اج إىل ميناء جدة باحلجازالذي كان يبحر منه احلج

أما الطريق البحري فكان يربط موانئ املغرب بـمصر، وكانت السفن تصل ميناء 

.اإلسكندرية وتبحر عرب نـهر النيل إىل القاهرة

ال يـخربنا عن تاريخ رحلته إىل املشرق إالّ أننا يـمكن أن " الـمقّري"وإن كان 

"أبو عبد اهللا الـمقّري"لك بناًء على قول م وذ1343/هـ744نستنتج أنها كانت يف عام 

شهدت «:الذي أخربنا أنه وصل إىل احلجاز وأدى مناسك احلج يف هذه السنة فقالنفسه

أن "أبو األجفان"، ويرجح األستاذ 5»الوقفة سنة أربع وأربعني و سبعمائة وكانت مجعة

ذلك بناًء على قول م و1343/هـ744قد حج حجة سابقة لـحجه سنة "الـمقّري"يكون 

مقدمه من سألت صاحبنا قاضي اجلماعة بفاس أبا عبد اهللا الـمقّري،«:ابن خلدون

طرابلس الغرب مدينة على شاطئ البحر، قدمية البناء، كان ا مسجدا وأسواق ورباطات، البكري، املصدر السابق، - 1
.99، ص 2ر السابق، ج؛ حسن الوزان، املصد17-6ص ص 

برقة امسها بالرومية اإلغريقية بنطابلس أي مخس مدن، وهي أول ما يرتل املسافر ا قادما من مصر إىل بالد املغرب، -2
. 182اليعقويب، املصدر السابق، ص ؛  211، اإلدريسي، املصدر السابق، ص 3البكري، نفسه، ص 

كقوص ومنفلوط وأسيوط وامحيم، وكانت أرضا فالحيه ا مساجد الصعيد هو ظاهر مصر وكانت به عدة مدن- 3
.75- 70وكنائس وصناعات، ابن بطوطة، املصدر السابق، ص ص 

،كانت مزدهرة بسبب كثرة من يقصدها من احلجيج كل عام )األمحر(عيذاب مدينة على الساحل الغريب لبحر القلزم - 4
.203-202طوطة، املصدر نفسه، ص وكان ا قوم يسمون البحاة من الزنوج، ابن ب

.247ابن خلدون، التعريف، ص -5
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أنّ رحلته هذه استغرقت ما "عبد القادر زمامة"، كما يقدر الباحث 1»الـحج سنة أربعني 

.          2يقرب ثالث سنوات

ملدينة املنورة، فكان مـمن لقاء كبار علماء مكة وا"للمقّري"وقد وفّرت هذه الرحلة 

لقي بـمكة من العلماء وأخذ عنهم كثريين، غري أنه ذكر يف رحلته اثنني فقط، مسي أحدمها 

املعروف خبليل، مفيت مكة وعاملها "يأبو عبد اهللا حممد املنويف التو زر"مالكيا وهو الفقيه 

والورع والصالح مع الدين وخطيبها باحلرم الشريف، كان من أئمة الدين املعروفني بالزهد 

خالد ":، كما أخذ عنه مجاعة منهم"أبو احلسن بن فرحون":املتني، أخذ عن مجاعة منهم

حيث أعجب "اإلمام أبو عبد اهللا الـمقّري"و "أبو حممد عبد اهللا بن فرحون"و"البلوى

ويف سنة ، ت3»ما رأيت أعلم باملناسك منه«:بسعة إطالعه على أحكام مناسك احلج فقال

.4م1360/هـ760

اإلمام أبو العباس بن "وذكره يف رحلته "الـمقّري"أما العالـم الثانـي الذي أخذ عنه 

أبو حممد عبد الوهاب "، وقد سـماه بالشافعي، ومـمن لقـي باملدينة "رضي الدين

. 5»أعجوبة الدنيا«:الذي وصفه يف رحلته بـ"الـجربيت

.280، ص 5؛ أمحد املقري، نفح الطيب، ج247ابن خلدون، التعريف، ص -1
.99عبد القادر زمامة، املقّري اجلد، ص -2
.75، ص 5أمحد املقّري، أزهار الرياض، ج-3
؛ ابن خملوف، املصدر السابق، ص 358؛ ابن قنفذ، الوفيات، ص 333، ص 10ابن ثغري بردي، النجوم الزاهرة، ج-4

222 .
.75، ص 5أمحد املقّري، أزهار الرياض، ج- 5
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:الـمشرقتنـقالته بيـن أقـطار.2

:رحلته إىل مصر.1. 2

من بالد املشرق، "أبو عبد اهللا الـمقّري"كانت مصر الوجهة األوىل اليت زارها اإلمام 

أي قبل وصوله إىل البقاع الـمقدسة باحلجاز، وذلك أنّ طريق الرحلة إىل هذه األخرية عادة 

لـمغاربة إليها نابعا فقد كان توجه ا–كما سبق اإلشارة إىل ذلك -ما يأخذ مـحطة  مصر 

عن الرغبة يف طلب العلم و الـمزيد من االستفادة والـمناظرة أو التدريس بـمدارسها 

والزوايا، أو لنسخ بعض الكتب واملؤلفات ذات 2ومساجدها والـخانقاوات1الـمشهورة

.3الصيت الذائع يف العامل اإلسالمي

أشتهر به سالطينها من عنايتهم بالعلوم ومـما حفّز العلماء والطلبة على التوجه إليها ما

وتشجيع العلماء على البحث والتأليف، إضافة إىل اهتمامهم اخلاص بالطلبة والعلماء الوافدين 

عليهم، إذ أحسنوا استقباهلم وإكرامهم، فابتنوا هلم املرافق لإلقامة بـها منها رواق املغاربة 

املغرب فرصة االحتكاك بأقرام القادمني من باجلامع األزهر الذي أتاح للطلبة القادمني من

.4باقي الدول اإلسالمية باعتباره مـجاور ألروقة الطوائف األخرى

إضافة إىل ذلك دار الـمغاربة باإلسكندرية اليت كانت عبارة عن جامعة إسالمية على 

املختلفة، حد تعبري أحد الكتاب، فقد كانت شاملة جلميع املذاهب السنية ومجيع فروع العلم 

م وإيوان ـفهي أم العالوال أوفر اليوم يف احلضارة من مصر،«:ابن خلدونويف ذلك يقول 

.5»اإلسالم وينبوع  العلم والصنائع

.70-63عبد الرمحن باألعرج، املرجع السابق، ص ص: عن املدارس بـمصر ينظر-1
أحدث يف العالـم اإلسالمي اخلنانقاوات أو اخلوانق مجع خانقاه، هي لفظ فارسي األصل معناه بيت الصوفية، وقد-2

.71م، عبد الرمحن باألعرج ، املرجع نفسه، ص 11-10/هـ5-4خالل القرن 
.333؛ رشيد الزواوي، املرجع السابق، ص 329، ص 2عبد العزيز فياليل، تلمسان يف العهد الزياين، ج-3
.  128-126القلصادي، املصدر السابق، ص ص -4
.246ابن خلدون، التعريف، ص-5
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م، 1344/هـ745مصر، وكان ذلك سنة "أبو عبد اهللا الـمقّري"وبناًء على ذلك زار

ـمصر رجال يسمى وقد تركت سنة مخس وأربعني ب«:حيث جاء عنه يف هذا الصدد 

، 1»معمر وقد أخذت عنه وكتبت منهـعثمان معه تسعون حديثا يزعم أنه سـمعها من ال

ـ لوالواضح أنه أعجب بالقاهرة أشد إعجاب واعتز بـمظاهر التدين فيها حيث قال عنها 

، وهناك 2»من لـم يرها لـم يعرف عز اإلسالم«:عندما سأله عنها "ابن خلدون"

: الدراسة واتصل بعلمائها املشهورين ومن هؤالء الذين ذكرهم يف رحلتهاعتكف على

هو حممد بن يوسف بن علي الغرناطي :أثيـر الـدين أبـو حيـان الـغرناطي·

مطخشارش مدينة من حضرة غرناطة ـولد ب،نسبة إىل نفزة قبيلة من الرببراألندلسي النفزي،

عصره عالـمكان يني املهاجرين إىل املشرق،وهو من األندلس،3هـ654يف آخر شوال سنة 

وقد رغَّب ،فأخذ عنه أكابر عصرهمهـيف اللغة والتفسري واحلديث والتراجم، واشتهر اس

إنّ مقدمة ابن «:فكان يقول وشرح هلم غامضها،"ابن مالك"الناس إىل قراءة كتب 

:حيث قال عنه"لـمقّريا"منه استفادله جمموعة من التصانيف،،»احلاجب نحو الفقهاء

.5م1345/هـ745مصر شهر صفر من سنة ـتويف ب،4»رويت عنه واستفدت منه«

،عارف باألصلنيإمام بارع يف العقليات،:شـمس الـدين حممود األصبهاين·

صنف تفسريا ها،ـشتغل ببالده ثـم قدم القاهرة فتولـى التدريس باهـ،694ولد سنة 

.240،ص  5أمحد الـمقّري ، نفح الطيب، ج-1
.247ص، فابن خلدون، التعري-2

حممد جابر الواد ؛ 124-122، ص ص 2؛  ابن القاضي،  درة احلجال، ج231، ص 2السيوطي، بغية الوعاة، ج-3
.74، ص 1981، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2، حتقيق حممد حمفوظ، طبرنامج الوادي آشيأشي، 

.74، ص 5أمحد املقّري، أزهار الرياض، ج-4
البدر ؛ الشوكاين، 145، ص 6؛ ابن عماد، شذرات الذهب، ج 145،ص 10ابن ثغري بردي، النجوم الزاهرة، مج -5

؛ 289- 288، ص ص )ب ت(، دار الغرب اإلسالمي، القاهرة، 3، مج الطالع بـمحاسن من بعد القرن السابع
، ص 8، األعالم، ج ي؛ الزر كل156-155، ص ص3الكتاين، فهرس الفهارس، ج؛ 152ني، ص البغدادي، هدية العارف

.640ص ، 2حممد حجي، املرجع السابق، ج؛26
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"الـمقّري"أخذ عنه بن احلاجب ومـختصر أصول ابن احلاجب،شرح كافية اكبريا،

.1م1348/هـ749تويف يف شهر ذي القعدة سنة خانقاه قوصون،بـ

هو حممد بن أمحد بن عثمان بن :شـمس الـدين حممد بن أمحد بن عدالن ·

، م1264/هـ663إبراهيم الكتاين مشس الدين املصري الشافعي، املعروف بابن عدالن ولد سنة 

الوجيه "كان إمام يضرب به املثل يف الفقه، عارف بالنحو والقراءات، أخذ الفقه عن 

له ،"البهاء بن النحاس"، وأخذ النحو عن "شـمس األصفهانـي"، واألصول عن "البهنيسي

قرأ علي بعض «:فقال"الـمقّري"األخري أخذه عنه ا، هذ"مزنـيـال"شرح على خمتصر 

القعدة سنة تويف يف شهر ذي ، 2»ولنـي إياه مزنـي وناـشرحه لكتاب ال

.    3م1349/هـ749

هو حممد بن أمحد بن عبد املؤمن :شـمس الـدين حممد بن أمحد بن اللبان ·

املعروف بابن اللبان، مشس الدين أبو عبد اهللا الدمشقي الشافعي، نزيل القاهرة، ولد بدمشق 

لـى تدريس الشافعي من أثاره خمتصر ، كان عارف بالفقه والعربية وتوم1286/هـ685سنة 

الروضة وشرح ألفية ابن مالك يف النحو وكتاب يف علوم احلديث وإزالة الشبهات عن اآليات 

.  4م1348/هـ749واألحاديث املشتبهات وغريها، تويف شهر شوال سنة 

ه الفقيهو أبو عبد اهللا بن سليمان املنويف،:نويفأبو حممد عبد اهللا بن سليمان الـم·

وحاالً،أحد شيوخ مصر وأفاضلها علماًاإلمام، مجع بني العلم والعمل والصالح والدين املتني،

الشوكاين، ؛165، ص 6؛ ابن عماد احلنبلي، املصدر السابق، ج283-282، ص ص 2السيوطي، بغية الوعاة، ج-1
.298ص ، 2البدر الطالع، ج 

.74، ص 5ي، أزهار الرياض، جأمحد املـقّر-2
، املكتبة املصرية، بريوت، 1، ج1، حتقيق حممد أبو الفضل، طحسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي، -3

؛ البغدادي، 109ص ،3؛ الشوكاين، املصدر نفسه، ج164، ص 6؛ ابن عماد، املصدر نفسه، ج329، ص 2004
.266، ص 8جم املؤلفني، ج؛ رضا كحالة، مع106املصدر السابق، ص 

؛ رضا108؛ البغدادي، املصدر نفسه، ص 163،ص 6؛ ابن عماد، املصدر نفسه ،ج 329، ص 1السيوطي، نفسه ،ج-4
.276، ص 7كحالة، املرجع نفسه، ج
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واعتزل وانقطع باملدرسة الصالـحية مقتصر على خويصة نفسه ال "مالك"تفقّه على مذهب 

أمحد بن هالل "خرج إال إىل الصالة، وله كرامات ظاهرة، أخذ عنه مجاعة منهم ـيكاد ي

الشيخ :"الذي حاله بـ"أبو عبد اهللا الـمقّري"و"خليل بن إسحاق"و"الربيعي

.2م1348/هـ749هـ وتويف سنة 686، كان مولده سنة 1"فقيه املالكية...الصاحل

هو علي بن عبد اهللا بن أيب احلسن األردبيلي :تاج الدين علـي التبـريزي ·

هـ وسكن تربيز ورحل إىل 677نة ولد يف أردبيل س،تاج الدين أبو احلسنالتربيزي الشافعي،

وهو أحد األئمة اجلامعني ألنواع بغداد فمكة حاجاً مث إىل مصر أين درس ا وأفىت وناظر،

من تصانيفه ،عقول والعربية واحلساب وغري ذلكالعلوم ،كان عاملا كبريا مشهورا يف الفقه وامل

وخمتصر علوم احلديث شافعي،حاشية على شرح احلاوي الصغري للقز ويين يف فروع الفقه ال

والتذكرة يف احلساب ومبسوط األحكام يف تصحيح ما يتعلق بالكلم والكالم من ،البن صالح

.3هـ746تويف يف شهر رمضان سنة شرح كافية ابن احلاجب،

:رحلته إىل بالد الشام .2.2

شارة إىل وقد سبقت اإل-د احلجاز الب"أبو عبد اهللا الـمقّري"مام بعد مصر قصد اإل

:منهماجتمع ببعض علمائه،  فاإىل بالد الشام، ومن هناك أخد طريقه-ذلك

هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ابن حرير :شـمس الدين بن القيم اجلوزية ·

"ابن قيم اجلوزية احلنبلي"ـ الزرعي، اإلمام شـمس الدين أبو عبد اهللا الدمشقي املعروف ب

تقي "، الزم الشيخ 4هـ691تهد املطلق املفسر النحو األصويل ولد سنة مجـالعالمة كبري ال

، حىت كان ال خيرج عن شيء من أقواله، بل "البن تيمية"وغلب عليه حبه "الدين بن تيمية

.74، ص 5أمحد املقّري، أزهار الرياض، ج-1
.205زكية، ص ؛ ابن خملوف، شجرة النور ال405، ص 1السيوطي، حسن احملاضرة، ج-2
، 7؛ رضا كحالة، معجم املؤلفني، ج264، ص 3؛ الكتاين، فهرس الفهارس، ج121، ص 2السيوطي، بغية الوعاة،ج -3

.134ص 
.142، ص 3الشوكاين، البدر الطالع، ج-4
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ذيب سنن أيب "و برع يف مجيع العلوم، له جمموعة من املصنفات منها ذلكينتصر له يف مجيع

زاد "، و"شرح أسـماء الكتاب العزيز"، "ني وباب السعادتنيصغر الـمجرت"، و"داود

وغريها، تويف "فضل العلم"و" أعالم املوقعني عن رب العاملـني"و"املعاد يف هدي خري العباد

جمالسه العلمية واستفاد منها عدة "الـمقّري"وقد حضر اإلمام ،1م1350/هـ 751يف سنة 

من مات له ثالثة من الولد كانوا له حجابا ":ث كحديثمنها فائدة تتعلق بتأويل احلديفوائد،

من الْولَد كَانوا حجابا من أَيما امرأَة مات لَها ثَالَثَةُ(وأصل هذا احلديث ) من النار

كيف إن أتى «:"ابن قيم"فقد سئل ،2"و اثْنان":واثْنان؟ قَالَ: قَالَت امرأَةٌ"النارِ

وإنما يكون والكبرية خرق لذلك احلجاب،موت الولد حجاب،:بكبرية؟ فقالبعد ذلك

قوله صلى اهللا أال ترى إىللـم يـخرق فقد زال عن أن يكون حجابا،احلجاب حجابا ما

هذا ":"ابن القيم"عن "الـمقّري"وقال ،3»)لـم يخرقهاالصوم جنة ما: (عليه وسلم

. 4"تيميةالرجل أكرب أصحاب تقي الدين ابن

صدر الدين "أيضا بدمشق الشيخ " أبو عبد اهللا الـمقّري"همـتصل بن اممـو

."أيب القاسم حممد بن السلماين الشافعي"الشيخ و" الغماري الـمالكي

اء والرسل بيزار من خالهلا مزارات األنومن دمشق قصد بيت املقدس بفلسطني،

شـمس الدين بن"ي والقاض"يب عبد اهللا بن مثبتأ"، فالتقى هناك بالعامل واملسجد األقصى

. 5"أبا عبد اهللا بن عثمان"والفقيه"سامل 

، ؛ الشوكاين128، ص 6؛ ابن عماد احلنبلي، املصدر السابق، ج249، ص 1ابن ثغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 1
.158؛ البغدادي، هدية العارفني، ص 144-143، ص ص3املصدر السابق، ج

، 1ترقيم وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي، تقدمي أمحد حممد شاكر، ط،صحيح البخاريأبو عبد اهللا حممد البخاري، -2
.144، كتاب اجلنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ص 2004دار ابن اهليثم، القاهرة، 

.214البخاري، املصدر نفسه، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، ص -3
.281، ص5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج-4
.74، ص 5أمحد املقّري، أزهار الرياض، ج-5
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فقد ، "ساملابن"ة عند القاضي حظوقي ـقد ل"أبو عبد اهللا الـمقّري"ويظهر أنّ

فوقع من نفوس أهل ، كيله املااجتينا فيها االمبفقهية حضرته يف مسألةـب"الـمقّري"تكلم 

ابين "ـ لبأن يظهر انتسابه "أبا عبد اهللا الـمقّري"، وقد نصح مغريب ذلكالبلد بسبب

ال تظهر العدول «:ألنهما يتمتعان بسمعة طيبة عند أهل بيت املقدس، حيث قال له "اإلمام

عنهما إىل غريمها فتضع من قدرك، فإنما أنت عند هؤالء الناس خليفتهما ووارث علمهما، 

. 1»ليس لـما تبين يد اهللا هادم وأنّ ال أحد فوقها و

إىل حواضر بالد "أبو عبد اهللا الـمقّري"يستنتج من خالل هذه الرحلة اليت قام بـها 

املشرق اإلسالمي، أنه استفاد من علوم خمتلفة عن أعالم مذاهب متنوعة دون االقتصار على من 

الصاحلني وذوي الرتعة يشاركونه املذهب الفقهي، كما حرص من خالل هذه الرحلة على لقاء

الصوفية واحتك بألـمع أصحاب ابن تيمية، فكانت هذه الرحلة مصدر تكوين علمي 

مكنته وأهلته لتولـي عدة مناصب سامية بـحواضر الـمغرب اإلسالمي، وكذا " للمـقّري"

.الـمسامهة يف نشر احلركة العلمية بالـمنطقة

.218، ص 5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج-1
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صى واألندلسرحلته الثانية إلـى املغرب األق: ارابع:

:رحلته الثانية إلـى فاس.1

إىل عواصم "قّريعبد اهللا الـمأبو"ها ـمفيدة اليت قام بـبعد الرحلة الطويلة وال

ستفادة من علومهم ـحج واالجتماع بعلماء املشرق واالألداء فريضة الاملشرق اإلسالمي

2وواد درعةسجلماسة ، فدخل من هذه األخرية 1املتعددة واملتنوعة كانت عودته إىل املغرب

5ومربلة4واصطبونه3كل من جبل طارق،  فزارى العدوة األندلسيةـومنها كانت الرحلة إل

.واحلامة7وبلش6ومالقة

8م1355/هـ756حلة إىل غرب غرناطة يف أوائل مجادى الثانية من سنة وانتهت به الر،

هتماما سنة االصل فيها، إذا توويف هذه الفترة كانت غرناطة تعرف مناخا ثقافيا مزدهر نسبيا

دستمر سن، وااثهمـحمؤلفام وأبـ، وأقبل فيه العلماء على إثراء رصيد املعرفة بالعلمي

.75، ص 5أمحد املقّري،  أزهار الرياض، ج-1
،53ص، 5ج،املصدر السابق،يوياقوت احلم، صغرية تقع غرب سجلمامة، مدينةدرعه بفتح الدال وسكون الراء-2

.129ص،املصدر السابق،اإلدريسي
اآلثار األندلسية الباقية يف اسبانيا ، كان له دور عظيم يف تاريخ األندلس، عبد اهللا عنان، الفتحجبل يسمى أيضا - 3

.290-284، ص ص 1997، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 2، طوالربتغال
، ابن اخلطيب، اإلحاطة، ع على شاطئ البحر األبيض املتوسط غرب مالقةتق) estepana(سبانية باسم تعرف باإل-4
.23ص ، 2ج
وهي ناحية من أعمال قَبرةَ باألندلس،م منهاكل60تقع غرب مالقة على بعد ) Marbella(سبانية تعرف باإل-5

.256عبد اهللا عنان، املرجع نفسه، ص ؛99، ص 5، املصدر نفسه، جيوياقوت احلم
منها حنو غرناطة مدينة قدمية على ساحل البحر األبيض املتوسط جنوب شرق األندلس) malaca(سبانية تعرف باإل-6

عبد ؛ 297؛ اإلدريسي، املصدر نفسه، ص 43ص،5ج، املصدر نفسه ،اقوت احلمويميال، ي80بإجتاه الشمال الشرقي 
242صع نفسه،عنان، املرجاهللا

، ص 1بلد باألندلس، ينسب إليه يوسف بن جبارة البلشي، رجل من أهل الصالح والعلم، ياقوت احلموي، نفسه،ج-7
484.

.196ص، 2جملصدر نفسه،ا،ابن اخلطيب-8
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لمائها من ضرب بسهم وافر يف ومن ع،احلديث ورواية كتب العلم وتدوين برامج الشيوخ

.1مجال الفقهيـإىل الـجهتعلوم العربية ومنهم من ا

يم يلقـه لأنإالّ-هار الثقايف بغرناطةرغم هذا االزد- "اهللا الـمقّريأبو عبد"نّغري أ

.ها من العلماءـهم خاللـتصل بن ام يتحدث عمـاألضواء على رحلته إليها ول

ختلف ربوع املغرب ـإىل م"أبو عبد اهللا الـمقّري"وبعد هذه الرحلة اليت قام ا 

ومالزمة شيخه نقطع خلدمة العلم ان، أين ادته إىل مسقط رأسه تلمسواألندلس، كانت عو

.2"حممد بن إبراهيم اآلبلي"

هذا األخري ، "أيب عنان"مريين ـالسلطان النت تلمسان يف هذه الفترة حتت إمارةوقد كا

الذي عزم على "أيب احلسن املريين"ا لوالده املغرب األوسط خلفًو على ي عليها ـّالذي ول

.3م1347/هـ748وقد حتقق له ذلك سنة اإلمرباطورية املوحدية إحياء احتالل افريقية بغية

ه ثورة يف كل من القريوان فجرت ضد، إذ سرعان ما انم يستقر لهـغري أن الوضع ل

ثرها ابنه ، قام على إين زمية نكراءيفيها أبو احلسن املرينمم ،1348/ م749وتلمسان سنة 

وأعلن عن نفسه سلطانا للمغرب ستوىل على احلكم وا، فخلع والدهقض بيعتهنب"أبو عنان"

.4ودعي لنفسه يف نفس السنة

بتقريب العلماء "مريينـأيب عنان ال" وحىت وى قلوب أهل تلمسان إليه قام السلطان

ه لنفسه ، الذي اصطفاه وخلط"أبو عبد اهللا الـمقّري" جلسه م ومن هؤالء ـوجتميل م

.17ص،شاداتالشاطيب، اإلفادات واإلن؛30-29، ص ص الفتاوي، الشاطي-1
.98؛ عبد القادر زمامة، املقري اجلد، ص 195ص،2ج، اإلحاطة،ابن اخلطيب-2
عبديل، ضر؛ خل431، ص2، جاملرجع السابق،يلي؛ ؛ مبارك امل164ص،2ج،املرجع السابق،عبد الرمحن اجلاليل-3

.141، ص املرجع السابق،ار؛ حممد الطم129ص،املرجع السابق
-170ص، 3ج،املصدر السابق،الناصري؛98ص ؛ ابن الشماع، املصدر السابق، 121، ص7ج،العرب،ابن خلدون-4

.32-30محد عزاوي، املرجع السابق، صأ؛399ص،3ج، املرجع السابق،عطاء اهللا دهنية؛ 171
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عوة لنفسه، لكتابة البيعة معتمدا يف ذلك على مكانته يف الدحيث ندبه ضمن علمائه املقربني،

.1وقرأها على الناس يف يوم مشهود" الـمقّري"فكتبها 

أبو عبد "معه من تلمسان حنو فاس، فاصطحب"أبو عنان"وبعد ذلك خرج السلطان

أنّههذعلى دوافع رحلته ما يالحظ مـو،2وهنا كانت رحلته الثانية إىل فاس"اهللا الـمقّري

له ة اصطحاب السلطان املريينرحتل هنا نتيجعن أسباب رحالته السابقة،  إذ اها ختتلفـأسباب

.إىل فاس

ميز يف املرحلة األوىل منه بنيله ـبفاس ت" قّريالـم"وجود جدر اإلشارة إليه أنّـوما ت

ة من أعظم املدارس مدرسله ، هذا األخري الذي قام ببناء "أيب عنان"حظوة لدى السلطان املريين

باملتوكل "امللقب "أيب عنان املريين"نسبة إىل مؤسسها " املدرسة املتوكلية"عرفت باسم املرينية 

ا فتخرج للتدريس "الـمقّري"وقد تصدى م،1353/هـ754وكان ذلك سنة3"على اهللا

.4على يديه العديد من طلبة العلم

منصب "أبو عبد اهللا الـمقّري"ية الشيخ بتول"أبو عنان"قام السلطانومن جهة أخرى 

أبا عبد اهللا حممد بن علي بن املعمر"ا لقاضيها الشيخ ا ملكها خلفًمـبفاس ل5قاضي اجلماعة

.6السلطان من عمله نظرا لكرب سنهالذي أقاله " عبد الرزاق اجلزويل

لى به أعيتوىل صاحيوهو منصب سام7قاضي اجلماعة بفاسالـمقّريوبذلك أصبح 

كما كان لقاضي اجلماعة هذا تأثري ،8يرجع إليه سائر القضاة بالنظرجال القضاء وـة يف مرتب

.208ص،5جالطيب،نفح، ريقّـاملأمحد ؛421ص، نيل االبتهاج، يت؛ التنكب60صالتعريف،ابن خلدون، -1
.155ص،املصدر السابق، ابن مرمي؛ 60ص، املصدر نفسه،ابن خلدون-2
.27ص،روضة النسرين،ابن األمحر؛05ص،5ج،زهار الرياض، أرياملقّأمحد -3
.419التنبكيت، املصدر نفسه، ص -4
.385، ص 5، نفح الطيب، جرياملقّأمحد قاضي اجلماعة عند املغاربة يقابلها قاضي القضاة عند املشارقة،-5
.419التنبكيت، املصدر نفسه، ص -6
؛ عادل 37، ص7؛ الزركلي، األعالم، ج60؛ ابن خلدون، املصدر نفسه، ص 382ابن فرحون، الديباج، ص -7

.312نويهض، املرجع السابق، ص 
.79أبو األجفان، املرجع السابق، ص-8
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، كما كان يعهد إليه السلطان أدوارا مرارا ستثنائيةعلى السلطان السيما يف الظروف االمستمر

. 1وتكرارا يف سري شؤون الدولة، فقد كان يكلف بـمهام توفيقية وبسفارات لدى الدول

ب وهذه الوظيفة مدة سبع سنوات من منصـيف هذا ال"أبو عبد اهللا الـمقّري"ستمروا

، حيث استقل بالقضاء أعظم استقالل 2)م1355/هـ756(إىل سنة )م1348/هـ749(سنة 

ه محدت سريته فيه وأحبت، إذ 3الئماحلق ولـم تأخذه يف اهللا لومةكلمةفأنفذ احلكم  وأعلن 

.4"لسان الدين ابن اخلطيب"عبري تلميذه اخلاصة والعامة على حد ت

هداجوتبداية "الـمقّريأبو عبد اهللا"متع ا ـاليت تاحلظوةأنّإليهما ينبغي التنويه

هذا األخري ،"أيب عنان"حنة كربى من قبل السلطان ـحيث واجه م،ـم تدم طويالبفاس ل

، فقام بعزله عن منصب للحقته وتنفيذه وقو"الـمقّري"م يطق صربا أمام صرامة ـالذي ل

، م1355/هـ756وكان ذلك سنة 5"أبا عبد اهللا الفشتايل"مكانه ىـّ، وولالقضاء بفاس

زعة امللوكية ـسخط عنه لبعض الن"أيب عنان"هذا العزل إىل كون "ابن خلدون"اوقد عز

حريصا "الـمقّري"ستقاللية اليت كان شؤون القضاء أو الـمساس بـمبدأ االوالتدخل يف

إىل أن سخطه لبعض - فاس–فلم يزل قاضيا ا «:"ابن خلدون"ويف ذلك يقول ، 6عليها 

لبعض النـزعات امللوكية فعزله وأدال منه بالفقيه أيب عبد اهللا الفشتايل آخر سنة ست 

.7»نـومخسي

.136، ص 2روبار برونشفيك، املرجع السابق، ج-1
.205داود ، املرجع السابق، ص ؛ نصر الدين بن80أبو األجفان، املرجع السابق، ص -2
.155ابن مريـم، املصدر السابق، ص -3
.129؛ ينظر الفصل الثالث، ص 195، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-4
هو أبو عبد اهللا حممد أمحد الفشتايل الفاسي اإلمام الفقيه الفردي املوثق، قاضي اجلماعة بفاس، تويف سنة -5

.  128صدر السابق، ص م، النباهي، امل1375/هـ777
.206نصر الدين بن داود، املرجع نفسه، ص -6
.60ص، التعريف،ابن خلدون-7
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ها"قّريبو عبد اهللا الـمأ"ها ـيتعرض لحمنةلفقد كانت هذه أوم تؤثر ـل، غري أن

طني هم الذين كانوا السالما هي اليت تأيت إليه، إذوإن،ا أو سلطةينـم يكن طالب ده لنعليه أل

اصب إعفاًءاما كان جينح حنو التخلي عن هذه املنـ، وربونه فولوه هذه املناصبلّيثقون به وجي

وقام «:القهذا املوقف ف"النباهي"ذكر حيث ، 1ـما قد يتحمل حتت اإلكراهلنفسه م

، وتبرم من محل أمانته ورام الفرار ـم إنه كره احلكم بني الناسالقضاء أمجل قيام ثبوظائف

عنه لنفسه فتنشب يف انتظامه وتوجه عليه اإلنكار من سلطانه مث إنه ترك بعد عناء شديد 

.2»لشأنه

يستهدف وبذلك«:حنة بقوله ـعلى هذه امل"أبو األجفان"ق األستاذكما علّ

ا على ما فرط ـم الصدر غري متأسفـنحة ليخرج منها قوي العزيـمة سليالـمقّري إىل م

ه، والدليل هو ما سيتضح لنا قريبا من عزوفه عن املناصب السلطانية ورغبة ـمن يدي

بعض املناصب غريها بعد "الـمقّري"ه عرضت على يستنتج من خالل هذا أنإذ ، 3»هاـعن

أبو األجفان"يشري ، إذ ه رفضهاذلك  لكن"ه أسندت إليه سلطة القضاء ليس يف فاس دائما إىل أن

يتضمن إسناد منصب القضاء 5، معتمدا يف ذلك على ظهري4ما يف مرسى مدينة هننيوإنفقط، 

مقتضى ذلك من الرعاية ـمدينة هنني ويعلن ما يستحقه بيف مرسى "الـمقّري"القضاء إىل 

ه ليس هناك ما يثبت مباشرته غري أن، ـىوإرضاء اهللا سبحانه وتعالللعدلا موجبة إقرارـال

كما يشري أيضا إىل عدم ،هذا الظهري خال من التاريخهذا املنصب بعد قضاء فاس ألنّـل

ذلك عن عتذر اإذ قد يكون بـهنني،نصب فعال ـهذا امل"الـمقّري"ي ـلوجود إثبات لتو

.    206نصر الدين بن داود، املرجع السابق، ص -1
. 126النباهي، املصدر السابق، ص -2
.81أبو األجفان، املرجع السابق، ص -3
ا ميناء صغري حمروس بربجني كل واحد منها يف جهة وحتيط ا أسوار عالية متينة هنني مدينة صغرية بناها األفارقة، هل- 4

.  15، ص 2، حسن الوزان، املصدر السابق، ج)كلم55(السيما من جهة البحر، يفصلها عن البندقية أربعة وثالثني ميال 
أبو ،1140ع رقم موامن 289حيتفظ بوثيقة هذا الظهري للوحة ،بـمكتبة دير األسكوريال بإسبانياطوطخم-5

.81صنفسه،املرجع األجفان،
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هنني بعد فاس توحي ـبء القضاه فتوليت،تأديبياا ه رآه إجراءما ألنـه ربـوطلب إعفاءه من

.1من مكانته وتدل على مدى سخط السلطان وغيظهباحلطّ

:سفـارته إلـى غرناطـة .2

أبو عنان "فه السلطان ن قضاء اجلماعة بفاس كلّع"أبو عبد اهللا املـقّري"بعد عزل 

ى ـلتسليم رسالة إلـى األندلسمهمة سياسية وهي الذهاب يف سفارة إلـب"فارس املريين

"الـمقّري"متنع فا،"الغـين باهللا النصري حممد بن يوسف بن األمحر"غرناطة آنذاك سلطان

.2ي ، إذا وافق يف األخري على القيام بتلك املهمةألم يقبل إال بعد ـمر وليف بادئ األ

ى األندلس سفريا يف أوائل مجادي الثانية من عام ـإلّ"الـمقّري"وصل 

ما أخر عن القضاء أستعمل ـمث ل«:حيث قال "ابن اخلطيب"كما ذكر م1355/هـ756

د ألي يف الرسالة، فوصل األندلس أوائل مجادي الثانية من عام ستة ومخسني ـبع

" ابن اخلطيب"نقال عن" الطيبنفح"احلفيد يذكر يف "أمحد الـمقّري"أنّإالّ،3»وسبعمائة

ذكره ماهذا التاريخ يوافق ، و4م1356/هـ757ه وصل األندلس يف مجادي الثانية من عام أن

آخر عن القضاء الذي أفادنا أن تاريخ ذلك كان"قّريـمال"عزل من تاريخ "ابن خلدون"

ـى غرناطة كان سنةتاريخ الوصول إلا يوحي بأنّمـم،5م1356/هـ756سنة

.م1556/هـ757

ن م، حيث كا1356/هـ757ه وصل إىل غرناطة عام أن"الشاطيب"كما يفيدنا تلميذه 

حضرت يوما جملسا باملسجد اجلامع بغرناطة مقدم األستاذ «: ل اقحيضر جملسه العلمي ف

.82ص،املرجع السابقأبو األجفان،-1
.196، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج -2
.196، ص 2ابن اخلطيب، املصدر نفسه، ج-3
.209، ص 5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج-4

.60ابن خلدون، التعريف، ص -5



104

وبناء، 1»القاضي أيب عبد اهللا الـمقّري يف أواخر ربيع األول عام سبعة ومخسني وسبعمائة

"مقّريـال"لوصول " يـالشاطب"التاريخ الذي ذكره "أبو األجفان"جح األستاذ على ذلك ير

من جهة "ابن خلدون"نه عايش احلدث من جهة ويوافق التاريخ الذي ذكره ألغرناطـة،

.2ثانية

م سلّ، فعند وصوله إىل هذه األخرية إىل غرناطة" الـمقّري"هذا عن تاريخ وصول 

.3ى املهمة اليت أنيطت بهغرضها وأدرسالة إىل سلطان غرناطة وقضى ال

أمحد "األستاذ أنّها إالّـسالة ومضمونرشر إىل غرض الاملصادر التارخيية لـم تغري أنّ

حريب بني ـق بشأن التعاون الها تتعلّيرى بأن"لمـقّريـل""القواعد"كتاب حمقق " بن محيد

هجمات دف رد،ين األمحر سالطني غرناطةـوباألقصىمغربـين مرين سالطني الـب

ا على كل مدن األندلس وستولاحيث ،5على بين األمحر يف تلك الفترة4النصارى القشتالني

.6ين األمحرـغرناطة يف يد باك إالّذم يبق آنـول،سية وغريهانوقرطبة وطليطلية وبلةشبيليكا

.6األمحر

سلطان غرناطة وخالل " ابن األمحر"من مهمة السفارة لدى "الـمقّري"وبعد انتهاء 

لس والعدول عن دن، بدا له البقاء يف األب وبالتحديد حينما وصل إىل مالقةه إىل املغرعودت

ومن مالقة عاد إىل . رفاقه يف الرحلةعنفصل، فان7العودة إىل املغرب وترك خدمة أيب عنان

ظائف ى عن كل الوـخدمة العلم ويتخلـبادة وأن يتفرغ لغرناطة أين آثر أن ينقطع للع

اعد مالزمة اإلمرة، فتقإىل «:"ابن اخلطيب"، حيث يقول يف ذلك تلميذه الدينية والسياسيـة

.126، و ص 22واإلنشادات، ص الشاطيب، اإلفادات -1
.83أبو األجفان، املرجع السابق، ص -2
.163-162، ص ص 2حيي بوعزيز، أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة، ج-3
.43من األندلس، تقع جنوب مقاطعة مدريد، ابن اخلطيب، اللمحة البدرية، ص ) CASTILE(نسبة إىل قشتالة -4
.29قّري، القواعد، مقدمة التحقيق، ص أبو عبد اهللا امل-5
،ص 2عبد الرمحن اجلياليل، املرجع السابق، ج-6
.29ص،2ري، املصدر نفسه، ج عبد اهللا املقّأبو-7
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وبت يف االنتقال طمع من كان يف صحبته لـما قضى غرض الرسالة وأبرم ،وشهر غرضه

، وحل وظيفة اخلدمةعقد وجهته واحتل مالقة يف منصرفه، بدا له يف نبذ الكلفة، واطرح

.1»، أقبول على شأنه فخلى بينه وبني مهة وترك ما انتحله من االنقطاع إىل ربهدالتقيي

ها ـأين أعتكف ب"املدرسة النصرية"مدرستها الشهرية وهي ـناطة بستقر هناك بغراإذ 

م واالكما حرص على لقاء الع،2ل والعلم والعبادةللزهد والتبتمنهم ستفادةلماء واستجار

من خالل ما نقله " أمحد الـمقّري"إذ يفيدنا يف ذلك حفيده،3وربط سنده بسالسل روايام

احلمد اهللا  تعالـى «:القواعد ونصههكتابـخطه على ب"قّريأبو عبد اهللا الـم"ا كتبه مع

معت ثالثة أحاديث ـللقاسم بن الطيلسان مث س) زهرة البساتني(جده قرأت صدر كتاب 

من أوله بل حديثا وأثراً وإنشاداً من الشيخ اخلطيب الصاحل أيب عبد اهللا  حممد بن حممد بن 

مجيع الكتاب املذكور أجازينه  حبق مساعه لبعضه،حممد بن عباس األنصاري، مث تناولت منه

وذلك وتناوله جلميعه من جده حممد املذكور حبق أخذه له مؤلفه صهره  القاسم املذكور،

قال ذلك وكتبه حممد بن أمحد الـمقّري يف متم عشرين باملسجد اجلامع من مالقة احملروسة،

.4»لشهر ربيع اآلخر من عام سبعة ومخسني وسبعمائة

خرج إالّـال يكاد يـماما فـعن الناس ت"أبو عبد اهللا الـمقّري"نقطع هذا وقد ا

ويعطف عليه من الناحية العلمية األمري النصري هحيث كان يساعد، 5للصالة أو قضاء احلاجة

الذي أكرمه وأجرى عليه راتبا من ديوان األعشار الشرعية وأمر "حممد بن يوسف بن األمحر"

، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج -1
، 2003ة،القاهرة،، مكتبة الثقافة الديني1، حتقيق حممد كمال شبانة، طكناسة الدكان بعد انتقال السكانابن اخلطيب،-2

.202ص 
.84أبو األجفان، املرجع السابق، ص -3
.264-263،ص ص 5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج-4
؛ 421؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص209، ص5؛ أمحد املقّري، املصدر نفسه، ج196، ص2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-5

. 163، ص 2حيي بوعزيز، املرجع السابق، ج
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ح الزهاد واالنقطاع صبله من اإلخالص وتبلجبداا مـاله لـواله على فراغ بة بأحـبالعناي

. ، فبقي بغرناطة مدة سنتني وامتنع عن الرجوع إىل فاس1إلـى اهللا

"الـمقّري"ي اإلمام ـحفيظته، وراح يرمـار أث"أيب عنان"السلطان ما بلغ ذلك ـلف

نقطاع ه من زهد واهرما أظـما لـربط من شأنه،ـحـيعة بقصد الناف شـبأوص

خلادع اضرب من التظاهر الّهذا التبتل وهذا الزهد ما هو إادة، فقد كان يرى أنّـللعب

فخان األمانة وحاد عن ،عيا ما أظهره من الصالحتبع هواه مدوسواس وحرية صادفته، فا

.2الرشد

امس بن حممد اخل"وينكر على صاحب األندلس الغين باهللا فبعث إليه يتهدده ويتوعده

فأرسل إليه ،3على الرجوع إىل فاس"الـمقّري"ه بالتواصل مع متـمسكه به وا"األمحر

ابن "بتكليف كاتبه "ابن األمحر"قام ،ه تالحقت رسائله يف طلب عودتهيستقدمه منه وألن

ني ويب"أيب عبد اهللا الـمقّري"ـ لفيهيستشفع"أيب عنان"ـ لخط خطابا ـبأن ي"اخلطيب

ستطاع اوأخريا 4ة يف الزهد واالنقطاع للعبادةالصه يف إعالنه التصوف ورغبته األكيدفيه إخ

.5"أيب عنان"خطاب أمان من السلطان حصل له على ع له، فأن يشف"ابن األمحر"

حفوفا بعاملني جليلني ومها ـإىل فاس م"أبو عبد اهللا الـمقّري"فعاد على إثر ذلك

والفقيه 6)م1359/هـ760ـت("اسم الشريف السبيتأبا الق"قاضي اجلماعة بغرناطة 

.202-201طيب،كناسة الدكان، ص ص ابن اخل-1
.86أبو األجفان، املرجع السابق، ص -2
.196، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-3
؛ أمحد عزاوي، املرجع 210، ص5؛ أمحد املقّري، نفح الطيب، ج204- 199ابن اخلطيب،كناسة الدكان، ص ص -4

.159- 158، ص ص 5؛ ينظر امللحق رقم 474-473السابق، ص ص 
؛ ينظر امللحق رقم 278- 275؛ أمحد عزاوي، املرجع نفسه، ص ص 197-196ص ص ،2ن اخلطيب، اإلحاطة، جاب-5
.162- 160، ص ص6
هـ، له 697هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا احلسين السبيت الشهري بالشريف الغرناطي أبو القاسم كان مولده سنة -6

هـ، 760شرح على مقصورة حازم القرطاجين، تويف سنة "و "رةرفع احلجب املستورة عن حماسن املقصو"تآليف منها 
. 171النباهي، املرقبة العليا، ص 
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معهما حمالن ـي،) م1369/هـ770ـت("أبو الربكات حممد بن احلاج البلفيقي"محدث ـال

زاياهـم" أيب عنان"ويذكران لـ "الـمقّري"رسالة أليب عنان يتشفعان فيهما لإلمام 

الشفاعة "أيب عنان"سلطان الفقبل،نقطاعه للعبادة بغرناطةلة وظرف احاله فيها ويشرحان

هذه احلادثة إذ كان "ابن خلدون"ر ـوقد حض،1م1357/هـ757كان ذلك عام عفا عنه و و

"أبو عبد اهللا الـمقّري"ما األندلس ومعهما ـيوم قدوم عال"أيب عنان"س لموجودا يف جم

حضرت مبجلس السلطان يوم وفادما سنة سبع ومخسني وكان يوما«:فقال يصف ذلك 

.2»...مشهودا 

:عـودته إلـى فاس ووفاته بـها .3

:عـودته إلـى فـاس.1. 3

،باب السلطانبمن األندلس إىل فاس استقر يف مكانه"أبو عبد اهللا الـمقّري"بعد عودة 

ري يف مكانه بباب واستقر القاضي الـمقّ«:ذلك بقوله يف"ابن خلدون"حيث يفيدنا 

.3»راية السلطان، عطال من الوالية اجل

بعد عزله عن القضاء "الـمقّري"ها اإلمام ـمحنة الثانية اليت يتعرض لـفكانت هذه ال

أسباب ذلك إىل ما يسميه آفة "أمحد الـمقّري"، إذ يرجع حفيده"أيب عنان"السلطان قبلمن 

هذه آفة خمالطة امللوك، فإن موالي الـجد«:وال الناس فيقول وحتكمهم بأحة امللوكخمالط

املذكور، كان نزل عن القضاء وغريه، فلما أراد التخلي إىل ربه لـم يتركه السلطان أبو 

.4»عنان كما رأيت 

؛ ابن خلدون، التعريف، ص 200-197، ص ص 2؛ ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج204ابن اخلطيب،كناسة الدكان، ص -1
.478؛ أمحد عزاوي، املرجع السابق، ص 61

.61ابن خلدون، التعريف، ص -2
.61خلدون، املصدر نفسه ، ص ابن -3
.214، ص 5أمحد الـمقّري، نفح الطيب، ج-4
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حنة ثالثة يف ـت محنة أخرى عدـى مـإل"عبد اهللا الـمقّريأبو"هذا وقد تعرض 

ـَى فيها و"الـمقّري"خصومة عائلية بني وسببها هحق من "قّريـمال"بني بعض أقاربه، أب

حبسه أمام ـب"أبو عنان"فأمر ه ،ني مكانالذي ع"الفشتايل"ي حلضور إىل مـجلس القاضا

ها الناس فعد،حكم فيهـالم تنفيذمن شأنه فأجرب بذلك على احلضور وتـالقاضي ليحطّ

.1"الـمقّري"ها ـبتلي بـحنة أم

ى ، فما أن يرضمتقلبا"أبو عبد اهللا الـمقّري"إزاء "أبو عنان"حال السلطان فقد كان

س هذا من لم، حيث ننفسه أدرك ذلك"الـمقّري"ىت وحعنه حىت يسخط عنه مرة أخرى

أليب عمران بن نيوقد سألته يوما عن حالة فأجاب ببيت":قوله ب" النباهي"خالل ما جاء عن 

:عبد الرمحن ومها

حـالـي معـِهرِالـد ه شركجـلَرـمضـطائرٍكَهبِي تـقلُّف

هـُـم ـِماكـكَفـي فهت ـَهجت ـَها فـتـخليصترومه      ي .2"كسب

على ـخفىمارسة ال تـليست جديدة وم"أبـي عنان"هذه التقلبات من السلطان إنّ

ستالئه و نفيهم، وعند إته، فقد استفتح سلطانه باالنقالب على والده وقتله وتشريد إخودـأح

أبو عبد اهللا الناصري "ها وهو ـئمسان قتـل أحد كبار فقهائـها وعلمالعلى ت

الذي اضطر "ابن مرزوق اخلطيب"هو السبب يف تشريد"أبو عنان"السلطان و،3"ويـالسل

أيب عبد اهللا الشريف "مع ، ونفس األمر فعله4جوء إىل أمري األندلس ليشفع لهلىل الإ

هو الذيأيضاهذا السلطان، و5هة هذا السلطانشجاعة يف مواجدىالذي أب"التلمساين

هو اآلخر من "الـمقّري"م يسلم ـوبالتايل ل،مدة سنتنيـوسجنه ل"ابن خلدون"متحن ا

.61ابن خلدون، التعريف، ص -1
.170النباهي، املصدر السابق،  -2
قتل يوم فتح تلمسان، قتله بعض أشياع السلطان لذنب أسلفه يف خدمة أخيه أيب علي بسجلماسة قبل إنتحاله العلم، -3

.60عليه، فقتل بباب املدرسة، ابن خلدون، املصدر نفسه، ص كان السلطان توعده 
.162- 158صابن اخلطيب،كناسة الدكان، ص -4
.68- 66ابن خلدون، املصدر نفسه، ص ص -5
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حرك لدعاوي الـم:" تأليفا بعنوان "الـمقّري"وقد كتب فيه ،أيب عنانالسلطانتقلبات 

.1"الشر من أيب عنان

هذا أراد، "أيب عنان"السلطان من قبل "لـمقّريا"ها ـمحنة اليت تعرض لـوإثر هذه ال

حاول "أيب عنان"ما وكأنحملةـال لفتح قسنطينة فصحبه معه يف هذه الـحرتاألخري اال

،2م1358/هـ758اله خطة قضاء العسكر وذلك سنة وإذ"للمـقّري"ه ـساءتفري عن إكالت

لعودة إىل فاس وتويف عند يف طريق ا"الـمقّري"حيث مرض هذا لـم يدم طويال غري أنّ

.كما سيأيت3هذه األخريةمقدمه

: وفـاتـه. 2. 3

أبو عبد "ل لفتح قسنطينة وصحب معه ـحرتا"أبا عنان"ا فيما سبق أن السلطان ذكرن

م، 1356/هـ758كان ذلك يف أوائل سنةدما واله قضاء العسكر ليسترضيه وبع"اهللا الـمقّري

م امجادي األخر من ع21كان يف"ابن اخلطيب"ا ذكر مقدمة من األندلس كموهذا ألنّ

تل م، اع1356/ـه758اس يف أخر سنة ـى فل، فبعد فتح قسنطينية والعودة إ4م1357/هـ757

.5إىل فاس كانت وفاته بـهذه األخرية أثناء الوصول وطريقه العودة،يف"الـمقّري"

قد وإن كان بني املؤرخني،ختالففيه اوقع إليه أنّ ضبط تاريخ وفاتهنويه وما ينبغي الت

.خر غري ذلك، يف حني يرى البعض اآلم1359/هـ759بسنة لهضبط عند أغلب املترمجني

حرم من عام ـتويف يف مدينة فاس يف أخريات م«:"لسان الدين ابن اخلطيب"قال

" رحونابن ف"وينقل عنه ، 6»تسعة ومخسني وسبعمائة وأراه تويف يف ذي احلجة من العام قبله

.165، ص 2حيي بوعزيز، املرجع السابق، ج-1
.425؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 63ابن خلدون، التعريف، ص -2
.63نفسه، ص ابن خلدون، املصدر -3
.200، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-4
.164، ص 2حيي بوعزيز، املرجع نفسه، ج-5
.226، ص 2ابن اخلطيب، املصدر نفسه، ج-6
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حرم تسعة ومخسني وسبعمائة وأراه ـاتصل بنا نعيه يف شهر م«:فقالالكالم نفسه" رحونف

.1»تويف يف ذي احلجة من العام قبله

تويف يف رمحة اهللا يوم «:ضبط تاريخ وفاته باليوم والشهر فقال "الونشريسي"جد ـون

.2»ائةاألربعاء التاسع والعشرين من مجادي األوىل عام تسعة ومخسني وسبعم

بعد عودته من فتح م،1357/هـ758ه تويف آخر سنة كر أنفيذ"ابن خلدون"أما 

ري مان ومخسني، اعتل القاضي الـمقّـوعاد إىل دار ملكه بفاس أخر ث«:قسنطينة إذ قال

.3»يف طريقة، وهلك عند قدومه بفاس

وافق مع ها وجه من الصحة إذ ال تتـأما بعض املؤرخني فقد ذكروا تواريخ ليس ل

.اخهـاألحداث اليت مرت وتواري

ذلك ال ، غري أن4ّم1360/هـ761سنة كانتيرى أن وفاته"ابن عماد احلنبلي"فهذا 

صاحب ""حمد خملوفـم"ا أمهذا التاريخ بعيد جدا عن األحداث اليت مرت،يصح ألن 

خ هو اآلخر ال اري، وهذا الت5م1355/هـ756وفاته عام تاريخ فقد جعل "شجرة النور الزكية

، إذ رأينا أن سفارته إىل األندلس كانت يف هذه السنة،جرى من األحداثال يتوافق مع ما

إىل "أيب عنان"وخروجه مع م،1356/هـ757سنةكانتثـم عودته مع رسالة الشفاعة

. م1357/هـ758قسنطينة وعودته إىل فاس كانت أواخر سنة 

ض بفاس إثر قدومه من األندلس يف غروفاته كانت إىل أنّ"ابن مريـم"ويذهب 

، هـ759حريف عن ـلتباس منه وت، ولعل ذلك ا1396/هـ795سنة أيب عنان"ـ لالرسالة 

.383ابن فرحون، الديباج املذهب، ص -1
.280، ص 5؛ أمحد املقّري، نفح الطيب، ج122الونشريسي، الوفيات، ص -2
.62ابن خلدون، التعريف، ص -3
.193، ص 6ابن عماد احلنبلي، شذرات الذهب، ج-4
.232خملوف، شجرة النور، ص -5
.155ابن مرمي، املصدر السابق، ص -6
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ه عاش بعد كر أحد من املؤرخني أن، إذ لـم يذستبدلت اخلمسة مكان التسعة والعكسحيث ا

.م1358/هـ759الذي تويف سنة"أيب عنان"وفاة السلطان 

ـ لاملترمجني  بنيختالفاسابق الذكر هو الذي نشأ عنه "ابن اخلطيب"فكالم 

م كما ضبطت 1358/هـ759ها كانت مع بداية عام أنيف سنة وفاته والراجح"مـقّريـلا"

هذا التاريخ يستقيم مع األحداث اليت مرألنّ، 1"بأخريات حمرم من هذه السنة":يف اإلحاطة 

."أبو عبد اهللا الـمقّري"هاـب

ى تلمسان حيت والدته ـنقل رفاته إل"أبو عبد اهللا الـمقّري"عد سنة من وفاة هذا وب

وهي املقربة املوجودة ،3ريةمقّـي األسرة الـدى مقربتـهناك دفن بإحو، 2أسالفة قرـوم

وقد ذكر ،4جهة القبلية والكائنة بباب الصرف بتلمسانـهم من السكنابالبستان املالصق لدار

، 5"أيب يـحي الشريف"لبعض ورثة الشيخ زل أصبح ملكاًـمنـالهذا أنّ"احلفيد"ذكر 

ق ـرونأنّ"ري وكتابه نفح الطيبمقّـال"صاحب كتاب "حممد ابن عبد الكرمي"وقد ذكر 

ىن ـا القبور فقد بقيت هناك حيث بأمواملساكن،انينكتظ بالبيما بعد واهب فتان ذالبس

.6السكان عليها بعض جدران منازهلم

.226، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج -1
؛ 682؛ الكتاين، املصدر السابق،ج،ص 155؛ ابن مرمي، املصدر السابق، ص 226، ص 2ابن اخلطيب، نفسه، ج -2

.312؛ عادل نويهض، املرجع السابق، ص 363؛ احلفناوي، املرجع السابق، ص 37،ص 7در السابق،ج ، املصيالزركل
املقربة األوىل موجودة بالبستان ،والثانية موجودة بالعباد قرب ضريح سيدي أيب مدين، حيث عثر أحد املعمرين خالل -3

د القبور املوجودة هناك، من بينها ثالثة مشاهد لقبور الفترة االستعمارية أثناء احلفر على واحد وأربعني مشهدا من مشاه
.100األسرة املقّرية، حممد بن عبد الكرمي، املرجع السابق، ص 

 .Ch.broseelard, « tombeaux des familles el makkari et el okbani, p407.
.164؛ حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص 155ابن مرمي، املصدر نفسه، ص -4
.280، ص 5د املقّري، نفح الطيب، جأمح-5
.100حممد بن عبد الكرمي، املرجع نفسه، ص -6
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:تـمهيد

إىل مـختلف " ريمقّـعبد اهللا الأبو "الشك فيه أنّ الرحلة العلمية اليت قام ا ماـم

احلواضر العلمية بالعامل اإلسالمي، قد وفّرت له فرصة مثينة يف احلصول على الـمزيد من العلم 

يوخ وعلماء أجالء واإلطالع على املستجدات وذلك من خالل االتصال والتتلمذ على يد ش

وصقل لهمصدر تكوين ذهينالعلمية احلاصلة يف بقاع العامل اإلسالمي، فكانت بذلك 

أكسبته زادا معرفيا مكّنه من املسامهة يف حيث وف العلم،نكاته العلمية يف مجيع صلمـل

مسامهة من خالل تولّيه ازدهار احلركة الفكرية ببالد الـمغرب اإلسالمي، وتتضح هذه الـ

علمية الهأثاروتتضح أيضا من خالل ،هاـبسامية يف معظم البالد اليت حلّلـمناصب 

إضافة إىل مهمة ، ائه اإلصالحيةوأرهيونة وشعره وفتاومدـيف مؤلفاته المثلتتواليت عديدة ال

.ركة العلمية بالـمنطقةكان هلم الدور يف إثراء احلأعالما تالميذفكون التعليم اليت قام بـها،

:عبد اهللا الـمـقّريي أليبعلمـدور الالـ: والأ

:دوره يف الـتعليم.1

:طـريـقتـه يف الـتدريـس. 1.1

بـحواضر الـمغرب "أبو عبد اهللا املقّري"كان التعليم أحد الـمهام اليت قام ا 

يف رحلته العلمية اإلسالمي، فبعد تـحصيله العلمي على مشايخ تلمسان ومـجالسته للعلماء

فدرس بداية بتلمسان من العلم،ـيما أوتـمهمة اإلقراء والتبليغ متوىلانتصب للتدريس و 

، غري 2)م1329/هـ730(يف حدود سنة 1احلجرحلة عودته من مسقط رأسه وكان ذلك بعد

ابن "أنّ تدريسه بتلمسان كان عابرا، إذ لـم  يشر من ترمجوا له إالّ بكلمة مدرس ومن ذلك

:هأن"سييالونشر"جاء عنأيضاو،3»أقرأ ا وانقطع إىل خدمة العلم«:فقال" فرحون

.162، ص 2حيي بوعزيز، أعالم اجلزائر احملروسة، ج-1
.162نصر الدين بن داود ، بيوتات العلماء، ص -2
.383ابن فرحون، الديباج املذهب، ص -3
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منها ،إليهاحلـارتى مهمة التدريس باملناطق اليت ـتول، مث 1»بتلمسان وقرأ و أقرأنشأ«

له بناءقام بالذي هذا األخري ،"أيب عنان"حاضرة فاس اليت رحل إليها صحبة السلطان املريين

حيث تصدر جمالس العلم واملناظرة مع مدرسيها وأشهرهم،ـفكان من أل" املدرسة املتوكلية"

كان من أوائل العلماء الذين ، فقد2ويـملي ا دروسه" أيب عنان"اليت كانت تقام يف حضرة 

احلديث املوجود بداخل قاعة الصالة عند القبلة ذه على كرسي التفسري وا تصدوا للتدريس

واستقر بغرناطة يف أوائل مجادى الثانية إىل األندلس"ريمقّـال"رحلمث ،3سةاملدر

ألقى دروسا مبدرستها جبامع غرناطة و، وهناك انتصب للتدريس 4)م1355/هـ756(سنة

، أين برز من بني أكرب املدرسني ا لغزارة علمه وحسن أسلوبه وطريقة 5الشهريةالنصرية

الطلبة، فكان له الفضل يف أن أخذ عليه كبار علمائها، حيث حواره يف إيصال املعلومات إىل

وقد أخذ عنه رمحه اهللا تعاىل مجاعة أعالم «:"أبو العباس املقّري"يقول يف هذا حفيده 

.6»مشهورين

املوادبعض، ميكن أن نستنتج "أبو عبد اهللا املقري"تالمذة بعض جاء عنومن خالل ما

وسه، فيظهر أنه درس العلوم الدينية بصفة عامة وخاصة العلوم متحورت حوهلا حلقات دراليت 

:منهاوبرز فيهااليت

،7)م1248/ـه646(بن احلاجبلعثمان بن عمر"احلاجبابنتصرخم"فكان:الفقه·

طرق أهل صاحبهوهو عبارة عن مؤلف خلص فيهلطلبته، "مقّريـال"أهم كتاب درسه 

وقد كان فجاء كالربنامج للمذهب،د أقواهلم يف كل مسألة،وعداملذهب املالكي يف كل باب،

.420االبتهاج، ص ؛ التنبكيت، نيل 155، ص ابن مرمي، البستان-1
.99عبد القادر زمامة، املقري اجلد، ص-2
.96صاإلمام أبو عبد اهللا املقّري،أبو األجفان،-3
.162نصر الدين بن داود، املرجع السابق، ص -4
. 22صنشادات،؛ الشاطيب، اإلفادات واإل202ابن اخلطيب،كناسة الدكان، ص -5
.340، ص5أمحد املقري، نفح الطيب، ج-6
.64؛ عبد الرمحن باألعرج ، املرجع السابق، ص64نصر الدين بن داود، املرجع نفسه، ص-7
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د الكتب األساسية يف تدريس العلوم الدينية يف حهذا الكتاب من أهم مصادر الفقه املالكي وأ

.1بالد املغرب اإلسالمي

الرمحان بن و القاسم عبدبأ"للزجاجي " ملاجلُ"كتاب "مقّريـال"درس :النحو·

حيث ،"اجلمل الكربى يف النحو"الكاملبعنوان هذا الكتاب و)م941/ـه339ـت("إسحاق

"أيب حممد السيد البطليوسي"منها شرح كثريةوقد وضعت عليه شروح،أكثر فيه من األمثلة

.2)م1123/ـه521(املتويف سنة

أيب عيسى حممد بن "ـ ل"الترمذيجامع "كتاب"الـمقّري"درس :حديثـال·

حممد "ـل"صحيح البخاري"درس أيضا كتابو3)م877/هـ275ـت("الترمذيعيسى 

.4)م858/ـه256ـت("إمساعيل البخاري

"منها كتاب،كتب أخرى يف فنون خمتلفة" الـمقّري"س هذه الكتب درإضافة إىل 

"اجلمل يف خمتصر اية األمل"وعنوان الكتاب بالكامليف علم املنطق"اجلمل للخوجني

إىل املصنفات اليت قام إضافة، 5)م1247/ـه646تـ("جيـفضل الدين حممد اخلون"ـل

.وكل هذا يدل على غزارة علومهيت،وبعض القصائد الذائعة الص6بتأليفها

قد تـميز يف طريقة تدريسه "أبو عبد اهللا الـمقّري"وما ينبغي التنويه إليه أن الشيخ 

الطلبة، حيث اتبع حبسن األسلوب واستعماله طريقة احلوار واملناقشة يف إيصال املعلومات إىل 

.168املرجع السابق، ص عرج،ألابعبد الرمحن -1
.77ص،2ج، بغية الوعاة،السيوطي-2
نة على طرف ر بلخ، هو أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي نسبة إىل مدينة ترمذ الكائ-3

.111، ص حلديث املقتدى م يف علم احلديث، ااري، برنامج ااريأحد أمية ا
194(هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي اإلمام الشهري احلافظ للحديث ولد يف خباري سنة-4

حلديث رد والتاريخ وخلق أفعال العباد والعوايل يف ا، وله رحلة طويلة يف طلب احلديث، من مؤلفاته األدب املف)م810/هـ
؛105نفسه، ص املصدر ااري، ،خبزنتك من قرى مسرقند) م858/هـ256(تويف سنة،واهليئة والوجدان واملبسوط
.258، ص6، األعالم، جيالزر كل؛ 6،ص 2البغدادي، هدية العارفني، ج

.132ص نفسه،املصدر ، ااري-5
.108شريف سيدي موسى، احلياة الفكرية ببجاية، ص حممد ال-6
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أسلوب الشرح واإلمالء يف إلقاء درسه، نظرا لـما متيز به من غزارة احلفظ وسعة اإلطالع، 

أنه كان "لشاطيبا"، ويظهر أيضا من خالل إفادة تلميذه 1فقد كان جامعا ملختلف العلوم

وق فيهم إىل يطرح األسئلة على طلبته يف إلقاء دروسه عليهم، الختبار معلوماتـهم وإثارة التش

املعرفة، فإن لـم يهتدي الطالب إىل اجلواب الصحيح تدخل لبيان وجه الصواب يف املسألة، 

.2وذلك يف مواضيع خمتلفة

حاول التجديد يف طريقة التعليم، متأسيا يف ذلك " أبو عبد اهللا املقّري"فمن الواضح أنّ 

اإلسالمي، السيما وأنه أخذ العلم بشيوخه الّذين أخذ عنهم يف خمتلف احلواضر العلمية بالعامل

عن جهابذة العلماء ذه احلواضر مشرقا ومغربا، فيظهر هنا أثر هؤالء الشيوخ يف تكوين 

أبو علي  ناصر الدين "و"ابين اإلمام"أمثال " الـمقري"الشخصية العلمية لـ

.    وغريهم"املشذايل

:هذـيالمـت.1.2

كان فقد،"ريمقّـلأبو عبد اهللا ا"اليت متيز ايةفنا احلديث عن املكانة العلمأسلوسبق 

ـمهد له بالعلم والصالح،أستاذا مشهورا شصدي لمكانة ه أما بوفكان طلبة العلم لتعليم،الت

فون حول حلقات دروسه يف املساجد لتـويمن غزارة علومه املتعددةستفادةلاليقبلون عليه 

اليت زارها كفاس وغرناطة احلواضرغريها من يف وأمسان يف تلسواء ،س فيهاواملدارس اليت در

فتتلمذ على يده عدد وافر من العلماء الذين كان هلم دور كبري يف خدمة العلم وإسهامات 

:كان من أبرزهموجليلة يف العلوم اإلسالمية،

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن علي بن هو : لسان الـدين بن الـخطيب·

الوزارتني،املشهور بذي ،املعروف بابن اخلطيب،قرطيب األصل،الغرناطيلماينالسأمحد 

؛  التنبكيت، نيل االبتهاج،  169؛ النباهي، املصدر السابق، ص195- 194، ص ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-1
.24، ص 2؛ السيوطي، بغية الوعاة، ج420ص

.131- 130الشاطيب، املصدر السابق، ص ص -2
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نشأ ،)م1313/هـ713(من شهر رجب سنة25يف 1ولد مبدينة لوشةالوزير واملؤرخ واألديب،

أبو احلسن "و"ابن جابر الوادي أشي"و"ابن الفخار"يدودرس ا علىبغرناطة يف بيت علم 

أبو عبد اهللا "و"ابن مرزوق اجلد"و،"ابن اجلياب"و"جزيالقاسم بنأبو"و"جاطييالق

وقد أخذ عنه باملسجد اجلامع ،2"إلحاطةا"الذي أفرد له ترمجة خاصة يف مؤلفه"ريمقّـال

مث يف منصب كاتب،"أبو احلجاج"، عينه السلطان 3)م1356/هـ757(بغرناطة يف حدود سنة

على هذين املنصبني حىت لقب بذي الوزارتني غين باهللالوبقي مع السلطان واله الوزارة،

أشهر، األدب والتاريخ والتراجم وغريهاكله مشاركة يف العديد من العلوم الكتابة والوزارة،

رحيانة "و"الكامنة يف أدباء املائة الثامنةةبيالكت"و"خبار غرناطةأكتاب اإلحاطة يف "مصنفاته

و قد شاركه ،4)م1374/ـه776(تويف مقتوال بفاس سنة،غريهاو "كناسة الدكان"و"الكتاب

.5"ريمقّـال"يف األخذ عن "أبو احلسن علي"ابنه

أبو عبد الصرحييبن حممد بن أمحديوسفبن حممد هو:ركـو عبد اهللا بن زمـأب·

وهو من ،بغرناطة ونشأ ا)م1332/هـ733(سنة ولدبابن الزمركاملعروفاهللا الغرناطي

أيب عبد "و"لسان الدين ابن اخلطيب"و"بن الفخارا"مثل خيها امشعن طلب العلم مفاخرها،

الشريف"وأخذ أيضا عن ،6»وانتفع بالقاضي املقّري«:حيث قال التنبكيت فيه" اهللا املقّري

كلم، احلموي، 60كلم وجنوب غرناطة بنحو100سنجل غرب غرناطة بنحومدينة أندلسية على ر) loja(لوشة-1
.26، ص5معجم البلدان، ج

.136، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-2
.126؛ الشاطيب، املصدر السابق، ص196، ص 2ابن اخلطيب، املصدر نفسه، ج-3
الفهارس،الكتاين، فهرس ؛ 340ص، 5الطيب، جنفحأمحد املقّري، ؛ 446-445، املصدر السابق، ص صالتنبكيت-4
.112، ص 7، األعالم، جي؛ الزر كل230، شجرة النور الزكية، صخملوف؛ ابن 281ص ،1ج
.339ص، 5ج،املصدر نفسهري،املقّأمحد -5
.375كفاية احملتاج، ص التنبكيت،-6
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ابن األمحر بعد عن كتابة مث الوزارة التوىلله نزعة صوفية،،"الشريف التلمساين"و"السبىت

.  1)م1393/هـ795(سنةبعد تويفابن اخلطيب،

هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي أبو :يبـالشاطوسىـبن مإبراهيم·

أخذ عن،املالكية باألندلسأئمةمن ،حمدث،مفسر،حمقق،عالمة،صويل حافظأ، إسحاق

يب القاسم أ"و"يلنسأيب عبد اهللا الب"و"ابن الفخار"علماء غرناطة وعلماء الـمغرب ومنهم

وده فعند و"ريمقّـال"وأخذ عن ،وغريهم" ابن مرزوق"و"ابن لب"و"بيتسالشريف ال

مع عليه من مؤلفاته مجيع كتاب ـسوجامع األعظمـحضر دروسه بالـفكان ي،غرناطة

حملة العارض تكملة ألفية ابن "وهو من تأليفه وبعض"تكميل التعقيب"و"احلقائق والرقائق"

وأجازه ،2له أيضا "متهيد القواعد"و"وجنيجلمل اخلاختصاره"وبعض من نظمه"الفارض

موطأ "و4"النسائي"و "الترمذي"و"صحيح البخاري"وأيضا 3"ثالثيات البخاري" جبميع 

6"عياض"ـل" الشفا"يف احلديث و5"عبد احلق"ـل"األحكام الصغرى"و"مالكاإلمام

؛ أمحد 478ص،البتهاجنيل االتنبكيت،؛ 274، التعريف، صخلدونابن ؛ 300، ص2حاطة، جاإلاخلطيب،ابن -1
.154ص،7جاألعالم،،يكل؛ الزر230ص ،املصدر السابقابن خملوف،؛  7، ص2الـمقّري، أزهار الرياض، ج

.120املصدر السابق، ص ااري،-2
، هي األحاديث اليت تكون متصلة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم بثالثة رواة، وتنحصر الثالثيات يف صحيح البخاري-3

.489ص،2ج،وعشرين حديثا، ابن خملوف، املصدر نفسهيف اثين
تويف بالرملة إحدى مدن خرسان،ينسب إىل نسأ،،د بن شعيب بن علي بن سنان بن حبرهو أبو عبد الرمحن أمح-4

.239ص ،2ابن عماد احلنبلي، شذرات الذهب، ج،ـه303سنة
اجلمع بني " ألفراط األزدي األشبيلي، كان حافظا حمدثا فقيها،هو أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن بن خ-5

عنوان الدراية، الغربيىن،،ـه582استقر ببجاية وتويف ا سنةوغري ذلك،"املعتل"و"اللغة"و"احلاوي"و" الصحيحني
.92، ص5ج،معجم املؤلفنيرضا كحالة،؛ 75-73ص

الشهري أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب ومؤلفه القاضي" الشفا بتعريف حقوق املصطفى"كتاب -6
، نفسهاملصدر ،ااري؛ 101، صاهي، املرقبة العلياالنبفقيه، حمدث، مؤرخ، له مصنفات هامة،األندلسي األصل السبىت،

.112ص
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ابن"ـل"علوم احلديث"و 2"الشاطبية"و"اينعمروا الدتيسري أيب"و1"شهاب القضاعي"و

له و،"مجل الزجاجي"و"اجلز ولية"و،4"هيل ابن مالكست"و"ابن احلاجب األصلي"و،3"صالح

له شرح و"نشاداتواإلاإلفادات "و"االعتصام"ويف األصول "املوافقات"منهاعدةليفآله تو

بغرناطةتويفغريها،و"شتقاقاإلتقان يف علم اال"وكتاب عنوانه "ألفية ابن مالك"جليل على 

.5م1388/ـه790عام

حممد بن علي بن قاسم بن أبو عبد اهللاهو : حممد بن علي بن عالقأبـو عبد اهللا·

ها وإمامها وقاضي اجلماعة يومفتيها وحمدثغرناطةظاحفمن الغرناطي األندلسيعلي بن عالق 

بن أبو بكر"و"ابن سراج"و"ياملنتور"وأخذ عنه،"ابن مرزوق"و"ابن لب"ا، أخذ عن

وشرح ،"خمتصر ابن الفرعي"له شرح على بغرناطة،"مقّريـال"واستفاد من الشيخ ،"عاصم

مؤرخ، وصاحبه أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون،"الشهاب يف املواعظ واآلداب"كتاب-1
تواريخ "و" األنباء عن األنبياء"و" تفسري القرآن"من تأليفه ،ـه545توىل القضاء مبصر، وتويف ا سنةمفسر، شافعي،

. 555-403، ص1السيوطي، حسن احملاضرة، ج؛120ص، املصدر السابق، وغريها، ااري" اخللفاء
وهي يف القراءات السبع، وتعد عمدة يف فن القراءات،"حرز األماين ووجه التهاين"قصيدة الشاطبية الكربى تسمى-2

أبدع فيها صاحبها أبو حممد قاسم بن فربة بن أيب القاسم خلف الرعيين الشاطيب،بلغت أبياا ألفا ومائة وثالثة وسبعني،
قرافة،وقربه بال،ـه590وتويف سنة ـه538ولد الشاطيب سنة غاية اإلبداع وضمنها رموزا وإشارات وهي المية،

.260، ص2السيوطي، بغية الوعاة، ج؛ 96-95نفسه، صااري،
مسع من علماء املوصل وبغداد ،ـه577ولد سنة عمرو عثمان بن عبد الرمحان الشهر زوري،ابن صالح هو أبو-3

تويف وغريها،" األمايل"و" طبقات الشافعية"و من مؤلفاته صنف وأفىت ونشر العلم وخترج به كثريون،ونيسابور  ودمشق،
ص ،4األعالم، جالزر كلي، ؛221، ص5؛ ابن عماد، شذرات الذهب، ج113ه، صنفساملصدر ااري،،ـه643سنة

369.
وهو عبارة عن كتاب جامع ملسائل النحو، اعتىن به العلماء وصنفوا له ،مالكالبن" تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد"- 4

.171رجع السابق، صاملعرج،ألابعبد الرمحن شروحا،
، ابن 1،199جالفهارس،؛ الكتاين، فهرس 48؛ التنبكيت، املصدر السابق، ص116ص،املصدر نفسهااري،-5

. 71، ص1؛ الزر كلي، نفسه، ج231ص،خملوف، نفسه
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تويف ،"ارـاملعي"كتابيف"الونشرسي"وله فتاوى نقل بعضها ،1"رائط ابن الشاطف"على 

.2م1403/ـه806سنة 

كان خطيبا أستاذا غرناطة،من علماء:ن بقيبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن لبـأب·

وقد ساق سندها ذه الرواية بعض العلماء ،كل مؤلفاته"ريمقّـال"روى عن متخلقا ورواية،

أبو "صهره و"املنتوري"ومنهم أعالم من أهل األندلسأخذ عنه،إثبامواملغاربة يف األندلسيني

.3)م1388/ـه791(نةتويف يف س، )م1322/ـه722(كان مولده عام،"عبد اهللا ااري

شيخ العلماء العباد،بابنمعروف ـال:و عبد اهللا حممد بن إبراهيم النفزي الرنديـأب·

أيب "و"أيب احلسن الرندي"أخذ عن والده الفقيه املتفنن العارف باهللا،الصلحاء،إماموالزهاد و 

كثريا من الذي أخذ عنه "ريمقّـال"واإلمام"الشريف التلمساين"و"عمران العبدوسي

غري أنّ ،على وجه التفقه"صحيح مسلم"وبعض "ثعلبفصيح "و"خمتصر ابن احلاجب الفرعي"

اله إىل فاس بعد سنة تشر إن كان قد أخذ عنه بغرناطة أم بعد ارتـحملاملصادر

"الرسائل الكربى والصغرى"ف ألّبفاس،القروينيجامع وإمامكان خطيب ،م1355/هـ756

تويف ، )م1332/ـه733(كان مولده عامظم طويل،يف ن"شرح احلكم"و

إنه ممن يفتخر موالي اجلد «:احلفيد"مقّريـأمحد ال"قال فيه ،4)م1390/ـه792(سنة

.5»رمحه اهللا تعالـى بكون مثله تلميذاً له

،ولد "م الفرائضحتفة الرائض يف عل"له تأليف منها ابن الشاط أبو القاسم قاسم عبد اهللا بن حممدا ألنصاري السبىت،-1
لوف، املصدر السابق، خم؛ ابن 342ص،ابن فرحون،الديباجم،1226/ـه723وتويف سنة م 1245/ـه643سنة 

.217ص
.247صنفسه،املصدر خملوف،؛ ابن 122ص،السابقاملصدر ااري،-2
. 683، ص2جفهرس الفهارس،الكتاين،؛460ص ،لتنبكيت، نيل االبتهاجا-3
ص ،،؛ابن خملوف، املصدر نفسه342-341، ص5ج،نفح الطيبري،مقّـال؛ أمحد 403املصدر نفسه، صالتنبكيت،-4

.239-238ص
.341، ص 5أمحد املـقّري، املصدر نفسه، ج-5



121

الزموري الربنسي،:هاجيصنو عبد اهللا حممد  بن سعيد بن عثمان بن سعيد الـأب·

"أيب حيان"أخذ عن الرحلة،القاضي احملدث املفيت املدرس،الفقيه،الدار شهر بأنقشابو،

ليف آله توغريهم،"ريمقّـال"واإلمام"ياصا"و"اجلز ويلابن عبد الرزاق"والقاضي 

وله " جبامنهمات ابن احلإيضاحمعتمد الناجب يف "ماه ـس"ابن احلاجب الفرعي"كشرح 

.1"كرت األزار والقح األبكار"

اين القيجاطي تالكإبراهيمعلي بن حممد بنحممد بنهو : عبد اهللا الـقيجاطيأبـو ·

"ابن الفخار"منهم علمائهاأخذ عنمشاهري علماء غرناطة،أحد ،احملقق،األستاذ،الغرناطي

وكان له التحصيل الكبري يف ،"الـمقّري"اإلمام و" مرزوقابن"و"أيب سعيد فرج بن لب"و

األستاذ العالّمة « :"قّري احلفيدالـم"ز يف علم القراءات حىت قال عنه خمتلف العلوم وقد بر

بنبكـرأبو"و"املنتوري"ه ـومن تالمذت،2»أبو عبد اهللا القيجاطي اآلية يف علم القراءات

.3م1408/هـ811تويف سنة ،"عاصم

:حضرميـزيد عبد الرمحان بن خلدون الي الدين أبوـول·

رحل إىل حالة،رمؤرخ،ر يف سائر العلوم،بحتم، حافظ،ولداملتونسي ،صلاألشبيليا

كبري علماء «:ه به فقالونفأخذ عنه و"ريمقّـال"بالقاضي لتقىوااملغرب واألندلس،

،"أيب عنان"ى كتابة العالمة عن السلطان ـى القضاء بالقاهرة وحلب وتولـتول، 4»املغرب

خلص حمصل ،"دون ورحلته شرقا وغربالخالتعريف بابن "ترجم لنفسه ولسلفه يف كتابه

.457ص ،التنكيت، نيل االبتهاج-1
.340، ص 5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج-2
.478؛ ابن القاضي، درة احلجال، ص282در نفسه، ص ؛ التنكيت، املص92ااري، برنامج ااري، ص-3
.61، صابن خلدون، التعريف-4
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ولد بتونس سنة ،"املقدمة"و"العرب"وألف يف احلساب والفقه وأشهر مؤلفاته الرازي

.1م1405/ـه808وتويف بالقاهرة سنة م،1331/ـه732

:مـؤلـفـاتـه

أبو عبد اهللا "اليت ولد ونشأ فيها سبق احلديث عن تطور احلركة العلمية يف الفترة 

لدينية اليت بقيت السيما منها ا، واليت كان من مظاهرها االهتمام مبختلف العلوم، "قّريالـم

خرى من لغة وحنو وبالغة ناية العلماء بكثري من العلوم األىل جانب ذلك عحتتل الصدارة، إ

سالمي عامة على فأقبل بذلك علماء املغرب اإلومنطق وتاريخ وطب وحساب وغريها،

علماء عصره "أبو عبد اهللا الـمقّري"فكان من الطبيعي أن يشارك 2فةالتأليف يف ميادين خمتل

حيث،3ليفه املتنوعة واليت ال تنحصر يف ختصص معنيآسالمية من خالل تيف إثراء املكتبة اإل

ف يف فقد ألّ،4»التصانيف الشهرية اليت اقتادت احملاسن بزمام«: وصفها حفيده بقوله

وقد تـم حتقيق بعض هذه دب واملنطق وغريها،وله والنحو واألالفقه وأصالتوحيد والتفسري و

: املؤلفات، غري أنّ أغلبها يبقى يف عداد التراث الضائع، وسوف نصنفها كما يلي

من حيث يعديف علم الفقه،"قّريأبو عبد اهللا حممد الـم"لقد نبغ :الـفقــه.1. 2

الرابع /تلمسان واملغرب خالل القرن الثامن اهلجريالذين أجنبتهم املدرسة املالكية بأبرز العلماء

:عشر امليالدي، فكانت له تصانيف عديدة يف هذا امليدان أمهها

م كما 1355/هـ755كان الفراغ من تأليف هذا الكتاب سنة":الـقواعـد"كتاب ·

وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب يف يوم «:نصهما"الـمقّري"ه عن يف آخرجاء 

،1طي، حسن احملاضرة، جالسيو؛ 145، ص4وي، الضوء الالمع، جالسخا؛ 150ص املصدر السابق، ااري،-1
،5ج،فني؛ رضا كحالة، معجم املؤل106ص،4، األعالم، جىلزر كلا؛ 228صاملصدر السابق،ابن خملوف،؛ 462ص
.188ص

،ة يف املغرب األوسطجوانب من احلياحممود بوعياد،؛ 493ص ،3زائر يف التاريخ، جاجلعبد احلميد حاجيات،-2
.68ص

.203، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-3
.5ص،1ي، أزهار الرياض، جراملقّأمحد -4
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، و يندرج 1»عرف اهللا خريه ،ضان من عام مخسة ومخسني وسبعمائةشهر رماخلميس يف

ونعين بالقاعدة كل كلّي «:كما يلي"املقّري"اليت يعرفها الفقهيةهذا الكتاب ضمن القواعد 

ومجلة الضوابط ،دوأعم من العقوأخص من األصول وسائر املعاين العقلية العامة،هو

كتابه منهجه يف"الـمقّري"ن بيقد وقاعدة، 1200يشتمل على ، فهو 2"...الفقهية اخلاصة

قصدت إىل متهيد ألف قاعدة ومائيت قاعدة، هي األصول القريبة ألمهات «:فقالهذا 

مسائل اخلالف املبتذلة والقريبة، رجوت أن يقتصر عليها من مست به اهلمة إىل طلب املباين 

كامن النصوص من النصوص واملعاين، وقصرت به أسباب األصول عن الوصول إىل م

.3»يشاكلها من املسائل وصفحت يف مجهورها من الدالئلفلذلك شفعت كل قاعدة مبا

:إذ يـمكن من خالل ذلك تلخيص منهجه يف هذا الكتاب يف النقاط التالية
مثلما كان سائدا ...)الصوم،ةالطهارة، الصال(حسب أبواب الفقه الكتاب كان ترتيب-

."خمتصر ابن احلاجب الفقهي"يف جاءكماه وصريف ع

، مع وقد يدمج قاعدتني يف قاعدة واحدة"قاعدة"كل قاعدة مستقلة بلفظ يبدأ يف كتابه-

.4ذلكاإلشارة إىل

،5"قالـام مـل مقـلك"مثل "قواعد كلية"بنوعيها "القواعد الفقهية"أورد يف كتابه -

يف الفـن ذلك خـتج عـنقد فيها وتلفـخأوهي اليت"قـواعد خـالفية"و

.149ص ،1أبو عبد اهللا املقّري، القواعد، ج-1
. 212، ص 1املقّري، املصدر نفسه، جأبو عبد اهللا -2
.212، ص 1نفسه، ج-3
.186القاعدة رقم ، 432ص،1نفسه ج-4
.178القاعدة رقم ،424ص، 2نفسه، ج-5



124

الك ـماإلمام و1ي حنيفةـبأ(ة ـئمة الثالثالـمسائل الـفرعية، سواء بني األ

.                                                                               داخل املذهب نفسهأو)2افعيـوالش

:ثالثةئمة البني األ"القواعد اخلالفية"مثالو 

حسي ماء شرعي عند مالك وحممد،ـتبدل حمل النجاسة إىل الطهارة باستعمال ال"

.3"عند النعمان

صل اختلف املالكية يف املقدم من األ"داخل املذهب املالكي "القواعد اخلالفية"ومثال 

.4"والغالب عند التعارض

والسنة، إالّ أنه يف وضع القاعدة على االستدالل من الكتاب"الـمقري"اعتمد-

يقتصر يف ذلك على حمل االستدالل دون حتديد وجهه، إذ يترك للقارئ اال إلدراك وجه 

.5االستدالل، فهو يفترض فيه أنه مؤهل الستخراج وجه االستدالل بنفسه

أنه تـميز بالدقة واالختصار "القواعد"يف كتابه " الـمقّري"وما يالحظ على أسلوب

كل ما ":"قاعدة"على ذلكلامثوك،أداء املعاين الكثرية يف عبارات مقتصرةمع حماولة 

مخض ـمخض للتعبد أو غلبت عليه شائبة فإنه يفتقر إىل نية، كالصالة والتيمم، وما تـت

.6"للمعقولية أو غلبت عليه شائبة فال يفتقر، كقضاء الدين وغسل النجاسة

هـ، عرف باجلدل والتبحر يف الفقه 150هـ، تويف ببغداد سنة 80هو أيب النعمان بن ثابت رضي اهللا عنه، ولد سنة -1
واستعمال الرأي،

م بغزة يف فلسطني، نشأ يتيما فقريا، وفّق الشافعي بني مدرسة 768/هـ150د بن إدريس الشافعي، ولد سنة هو حمم-2
م 820/هـ204مالك يف احلديث ومدرسة أيب حنيفة يف استعمال الرأي، يعترب مؤسس علم أصول الفقه، تويف مبصر  سنة 

إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ، حتقيق6،ج1، طمعجم األدباءياقوت احلموي، ودفن مبقابر قريش،
؛ ابن 326؛ ابن فرحون، الديباج، ص 176، ص 2ج، ابن ثغري بردي، النجوم الزاهرة، 2418- 2393، ص ص 1993

. 9، ص 2عماد، شذرات الذهب، ج
.1القاعدة رقم ، 213ص ، 1أبو عبد اهللا املقّري، القواعد، ج-3
.6القاعدة رقم ، 227-225ص، 1سه، جأبو عبد اهللا املقري، املصدر نف-4
.168القاعدة رقم ، 414، ص 2نفسه، ج-5
.39القاعدة رقم ، 265ص ، 1نفسه ،ج-6
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قيمة يف ميدان "قّريـمال"ب يعد من أكثر مؤلفات وما ينبغي التنويه إليه أنّ هذا الكتا

الفقه، إذ يظهر ذلك من خالل حرصه على التحرر من التعصب املذهيب رغم تفقهه يف مذهب 

مالك ونشأته يف بيئة غلب عليها انتشار هذا املذهب، ومل يكتفي بذلك فحسب بل وضع 

ارنة بني فروع املذهب األربعة، قواعد يف ذم التعصب والتحذير منه، كما أنه عمد إىل املق

ومناقشة من سبقه يف مقاصد الشريعة اإلسالمية و قواعدها الفقهية وفروق أحكامها، وربط 

، 1الفروع بقواعدها الشرعية وعمل على بيان ما نشأ من اخلالف املذهيب يف أصل هذه القواعد

خال قواعد جديدة إضافة إىل تأسيسه بعض القواعد، فلم يكن ناقال فقط بل عمد إىل إد

.باالعتماد على الكتاب والسنة يف االستدالل

ومما زاد هذا الكتاب قيمة أنه زوده ببعض النصائح القيمة املوجه للعلماء وطالب العلم 

، فابتكر بذلك طريقة جديدة يف خدمة الفقه، وهي خالصة عمله 2خاصة واملسلمني عامة

الكثري من "الـمقّري"املسائل، إذ كانت لـ النقدي ألقوال الفقهاء ونظرم إىل بعض

. 3جتهاديةاملواقف اال

قد ترك موسوعة فقهية جامعة لعلم الفقه، فقد قال "مقّريـال"وبذلك يكون 

،ـم يسبق إىل مثلهلإنه كتاب غزير العلم، كثري الفوائد،«:عن هذا الكتاب" الونشريسى"

وقد أشار فيه إىل مأخذ «":الـمقّري احلفيد"وقال عنه،4»بيد أنه يفتقر إىل عامل فتاح

مصر إالّ نسخة عند بعض ـم أرى منه بـاألربعة وهو قليل ذه الديار املشرقية ول

.379، ص 2؛ عبد العزيز فياليل، تلمسان يف العهد الزياين، ج103أبو األجفان، املرجع السابق، ص-1
.480، ص2الونشريسي، املعيار املعرب، ج-2
أنه بلغ درجة االجتهاد يف حدود املذهب مستشهدا محد بن عبد اهللا بن محيد عن املقري اتهد ذاكراحتدث الدكتور أ-3

كما حتدث عن متيزه بعقلية فقهية فريدة ،393-85-82على ذلك بثالث قواعد له فيها اختيارات وهي اليت حتمل أرقام 
. 275-11-35د اليت حتمل أرقام جتعله ينقد الكثري من أقوال الفقهاء مستشهدا على ذلك بالقواع

من نوادر ؛ حممد بوزيان بنعلي ، 284، ص5قري، نفح الطيب، جامل؛ أمحد 427ص،نيل االبتهاج،التنبكيت-4
، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 331، جملة دعوة احلق، ع املخطوطات التعريف باملقري أليب العباس الونشريسي

.125،ص 1997،الرباط، اململكة املغربية
Ch.broseelard , op.cit, p404
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حممد الفاضل ابن "وقال عنه ، 1زهرها من أوقاف رواق املغاربة باألوذكر أن»األصحاب

املبادئ الكلية اليت كتاب عجيب االختراع، بعيد املرتع قصد فيه استخالص «":عاشور

أقيمت على النظريات الفقهية يف كل باب من أبواب الفقه، وأثبت ما يف تطبيق تلك املبادئ 

لقواعد بني فروع فقارن مقارنة حكيمة يف نطاق ا،األنظارعلى جزئياا من اختالف

وقد حظي هذا .2»خدمة الفقهوكان بذلك مبتكرا طريقة جديدة يف،املذاهب األربعة

.3كتاب باهتمام كبري من قبل العلماء، كما مت حتقيقه لنيل درجة الدكتوراهال

، 4م1352/هـ753من تأليفه سنة "مقّريـال"فرغ :"عمل من طب ملن حب"كتاب ·

،طبيب احلاذق لشخص حيبه وجيلّهيقصد به عمل ال،5وأصل تسمية هذا الكتاب مثل عريب قدمي

وقد ذكر ،6يفعل قصارى جهده يف صناعته وإتقانهفالطبيب إذا عمل الدواء لشخص حيبه قد

ومحل مهّي عليه وكان الذي أثار عزمي إليه،« : سبب تأليفه هذا الكتاب  فقال"الـمقّري"

الكبري ،الصغري سناأني رأيت حمل ولدي بل خالصيت وبقية من يعز على كبدي من قرابيت،

ن علي بنه السلف ذكرا جديدا وثناء،إن شاء اهللا سناء املرجو من رب العزة أن جيعل م

ذي النفس الزكية والعقل الراجح أيب عبد اهللا حممد ،خالـي وحمل والدي الشيخ الصاحل

وشرع يتكلم ببعض ألفاضه بني صبيان الكتاب، ،)الشهاب(عمر املقّري ولع بكتاب بن

.     7»يرجع عليه العناء بكبري فائدةفخشيت أن ال

.284،ص 5أمحد املقّري،نفح الطيب،ج-1
.328ص ،بني املشرق واملغربالتبادل العلمي ،رشيد زواوي-2
أمحد بن عبد اهللا بن محيد، حقق قسم العبادات لنيل درجة دكتوراه يف الفقه املقارن، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، -3

. م وحممد الدردايب، دكتوراه يف الدراسات العليا اإلسالمية من دار احلديث احلسنية بالرباط، املغرب1983/هـ1404سنة 
، 2002بريوت،،دار الكتب العلمية،1العمراين، طأيب الفضلقيقحت،عمل من طب ملن حبأبوعبد اهللا املقري، - 4
.114ص ،؛ أبو األجفان، املرجع السابق13ص
.   11ص،املصدر نفسهري،عبد اهللا املقّأبو-5
.83ص، عدالقوااهللا املقري،دعبأبو-6
.35ص ،ري، عمل من طب ملن حبعبد اهللا املقّأبو-7
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أنه أراد أن يقوم بدور الطبيب احلاذق من أجل "مقّريـال"ل فيتضح من خالل قو

م به، فكان هذا الكتاب من صنف التأليف للمبتدئني الذي ـمما أل1مداواة ومعاجلة ابن خاله

لدراسة والذين لـم تسبق هلم تـم فيه مراعاة تفاوت مستوى الطلبة الذين مل يتعمقوا يف ا

وقد قسمه إىل ،2جاءت مواضيعه متنوعةأصويل حمض ن موضوعه فقهي، وقد كادراية واسعة

:عدة أقسام 

حديث استنبط منها 500يشتمل على األحاديث النبوية وهي حنو : ولالـقسـم األ-

. األحكام املتعلقة باألبواب واملسائل الفقهية املختلفة

يشتملجاء يف غاية اإلفادة، إذالكليات الفقهيةوهو قسم : يـانـم الثـقسـال-

كلية ضابطة ملسائل الفقه يف املذهب املالكي تتخللها خمتلف األبواب من العبادات 500على

من خالل هذه الكليات "مقّريـال"، فقد عمد 3واملعامالت واألقضية والشهادات والفرائض

إىل تلخيص أهم األحكام وأصلحها يف املذهب على املشهور والصحيح لتيسري تناول أهم 

الطلبة على استيعاب الفروع وحفظ املسائل وتـمهيد الطريق لـمن أراد مسائله، فهي تعني

.  4أن يتوسع

حيث يشتمل على قواعد فقهية وهو قسم القواعد احلكمية،:الـقسـم الثـالث-

.موال من الكليات السابقةـوأخرى أصولية وعددها مائتني وهي أكثر ش

ستعملة يف األحكام الشرعية، هو قسم يف األلفاظ احلكمية املو: الـقسـم الرابـع-

لكل شيء « :"مالك"فيها بعض األقوال املشهورة ألئمة املذاهب مثل قول "مقّريـال"أورد 

،5»لكل مقام مقال« : "الشافعي"وقول »إذا ضاق األمر اتسع« : "أبو حنيفة"وقول »وجه

.165ص ،9امللحق رقم ينظر-1
.219د، بيوتات العلماء، ص بن داونصر الدين-2
.108ص حممد الشريف سيدي موسى، احلياة الفكرية ببجاية، -3
.219ص ،املرجع نفسه،بن داودنصر الدين -4
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طائفة فهو عبارة عن مدخل لالصطالحات الفقهية من األقوال واحلكم املأثورة عن ،1»مقال

.من األعالم

ويظهر ،أن يستغين عنهلمتخصص يف الفقهإذ ال ميكن لأمهية بالغة،هذا الكتابويكتسي 

يف كتابته، فهو قد أبرز السبب الدافع لوضع هذا الكتاب، " الـمقّري"ذلك من خالل منهج 

ة، الوضوء، الصال(وانتقى األحاديث من خمتلف أبواب الشريعة اليت مشلت أبواب العبادات 

، )اجلهاد، النكاح، البيوع، اجلنايات واحلدود(، مث أبواب املعامالت)الزكاة، الصيام، احلج

وكانت هذه األحاديث اليت انتقاها أغلبها صحاح مروية يف الكتب املعتمدة كالصحاح 

والسنن، كما أنه ذكر هذه األحاديث مقرونة مبن أخرجها من األئمة، وقد أشار أحيانا فيه إىل 

نه بديع إ«:هلوقب" احلفيدمقّريـال"أثىن عليه تالف الروايات والطرق، مـما زاده قيمة، اخ

:يف أبيات شعرية "أبو عبد اهللا املقّري"، وقال عنه2»فوق ما يوصف... يف بابه

ذَها كتاببديـعفي محـِـاس سنـاحـهـلتء خيشلُّكُـهمـنته    ضن

سنـا                         ـهنمـاما شيـربِيشم عـملَوهبِـيببِاللَّرمإنْـيهـا فملُّكُفَ

.3انسالـوـكنِـفْجنعهلُصحى تتحوذُد  نيِنِالضفكَهبِددو اشهذُخفَ

وحاشية "النظائر الفقهية"و"الطلقة اململكة"الة مقأيضا يف الفقه"الـمقّري"لف وأّ

اث فيها أحب«:"الـمقّري احلفيد"قال عنها "خمتصر ابن احلاجب الفقهي"بديعة على 

تكميل التعقيب "ألف أيضا و،4»وقد وقفت عليها باملغربوتدقيقات ال توجد يف غريها،

ابن "قال عنها ،مسألةهي يشتمل على أكثر من مائةوكتاب فق5"على صاحب التهذيب

.158ص ،، عمل من طب ملن حبريعبد اهللا املقّأبو-1
.285ص ،5ملقّري، نفح الطيب، جاأمحد -2
.163، ص07؛ ينظر امللحق رقم33أبو عبد اهللا املقّري، املصدر نفسه، ص -3
.310ص ،5أمحد املقري، املصدر نفسه، ج-4
5-276ص ،5املصدر نفسه، جاملقري،؛ أمحد 120ص ،اري، املصدر السابقا.
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ه غري أن"الـمقّري احلفيد"وأكد،1»ضمنها كل أصيل من الرأي واملباحثة«":اخلطيب

.                               2»هو غري القواعد بال مرية« :ر قائالـالقواعد سالف الذك

:الـتصـوف . 1. 2

ظ وافر يف التـصوف، وقد ح"الـمقّري"ـكان ل: "الـحقائق و الـرقائـق"كتاب 

، 3الذي ظهرت فيه الرتعة الصوفية اخلالصة"احلقائق و الرقائق"أسهم يف هذا امليدان بكتابه 
هذا الكتاب شفعت « :يف مقدمته"أبو عبد اهللا املقّري"، قال عنه 4أيضا توجيهي ورائعلكنه 

و زبذة التذكري و خالصة فيه احلقائق بالرقائق، ومزجت املعىن الفائق باللفظ الرائق، فه
املعرفة، وصفوة العلم ونقاوة العمل، فاحتفظ مبا يوحيه إليك فهو الدليل، وعلى اهللا قصد 

لطيف اإلشارة بديع املرتع وهو كثري بني أيدي الناس « : "الونشريسي"وقال عنه 5»السبيل
.6»الناس يف تلمسان وفاس

اجلزيئات السلوكية ويرجع ا هو يتناول « :عن هذا الكتابأيضا" ابن عاشور"قالو

و يأخذ املعاين التنبيهية ويسبكها يف ،تكوين، وذلك هو ما عنونه باحلقائقإىل النظر يف سري ال

مزج التوجيه الوعظي باألسرار التكوينية ولذلك رتب ـقوالب حكيمة رائعة التفسري وي

.7»الكتاب حقيقة ورقيقة على التعاقب

.203ص ،2اخلطيب، اإلحاطة، جابن-1
.284ص ، 5ج،ح الطيبنفأمحد املقري،-2
ص ،سيدي موسى، احلياة الفكرية ببجايةحممد الشريف ؛48عبد احلميد حاجيات، أبو محو موسى الزياين، ص -3

197.
.337ص ،بني املشرق واملغربالتبادل العلمي ،رشيد زواوي-4
؛ 151، ص)ب ت(اعتىن به عمرو سيد شوكت، دار الكتب العلمية، لبنان، ،احلقائق والرقائقري،أبو عبد اهللا املقّ-5

.95عبد القادر زمامة، احلقائق والرقائق، ص 
، ص ص 5أمحد املقّري، املصدر نفسه، ج؛ 427؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 203، ص 2ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج-6

.127؛ بوزيان بنعلي ، املرجع السابق، ص 284-328
.109ص ،أبو األجفان، اإلمام أبو عبد اهللا املقّري-7
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نعزال ا الكتاب و ترتيبه كانت أثناء اة تدوين هذويذكر بعض املؤرخني أن فتر

هذا التأليف األخري قد لقي حمل ومهما كان من أمر فان،1وخلوته باألندلس"الـمقّري"

ة الفقهاء املتصوفة الذين هتمام واسع من طرف اجلمهور باملغرب اإلسالمي واألندلس ومن عاما

امن والتاسع اهلجريني الرابع واخلامس عشر خالل القرنني الثىل شرحه والتعليق عليهعمدوا إ

. 3"أمحد زروق"، منهم الشيخ 2امليالديني

حملة العارض "و4"إقامة املريد"و"رحلة املتبتل"يف التصوف أيضا "الـمقّري"فوألّ

.5وهي منظومة شعرية تشتمل على مائة وسبعة وسبعني بيتا"لتكملة ألفية ابن الفارض

:يف مـواضع مـختلفة . 3.3

وهو كتاب يشتمل على فوائد وحكايات وكلمات لبعض :"املـحـاضرات"كتاب ·

وتناول عقيدة التوحيد وهو يرد على ،ه آداب احملاضرة وجمالس املناظرة، إذ ضمن6العلماء

الـمقّري "قال عنه ،7املتصوفة الذين يعتقدون أنهم هم العارفون الواصلون القريبون من اهللا

وقد ملكت منه باملغرب الفوائد واحلكايات واإلشارات كثري،وفيه من « :"احلفيد

دع ما يسبق للقلوب ":جاء فيه عند ترمجته جلده منهاوقد أورد مناذج مما،8»نسختني

بنحلة :قالمب عرفت ربك ؟،: قيل ألديب":ومنه أيضا ،"وإن كان عندك اعتذارهإنكاره،

.118أبو األجفان، املرجع السابق، ص -1
.197ص ،ببجاية؛ حممد الشريف سيدي موسى، احلياة الفكرية 413ص ،2املرجع السابق، جعبد العزيز فياليل،-2

.Ch.broseelard, op.cit, p404
هو أمحد بن حممد زروق، من كبار شيوخ الفقه واحلديث والتصوف،كان وليا صاحلا قطبا من أقطاب التصوف ذاع -3

، ابن مرمي، البستان، ص ص )م1493/ھـ899(ق، تويف مبسراته شرق طرابلس الغرب سنةصيته يف بالد املغرب واملشر
45-47.

ص ،2؛ البغدادي، هدية العارفني، ج310ص،5؛ أمحد املقّري، نفح الطيب،ج203ص،2جابن اخلطيب، اإلحاطة، -4
.313ص ،معجم أعالم اجلزائرعادل نويهض،؛ 160

.404، ص 2؛ عبد العزيز فياليل، املرجع نفسه، ج120ااري، املصدر السابق، ص -5
.427ص ،التنبكىت، نيل االبتهاج-6
.127؛ بنعلي بوزيان، املرجع السابق، ص 219نصر الدين بن داود، املرجع السابق، ص -7
.285ص ،5أمحد املقري، املصدر نفسه،ج-8
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أنّ :وأيضا مما جاء فيه ،1"لوب اللّسعوالعسل مقيف أحد طرفيها عسل ويف اآلخر لسع،

:مالك كان ينشد كثريا

."وخيـر أمور الدين ما كان سنة    وشر األمـور املـحدثات البدائع

وفيها مقنع فهذه مجلة تراجم،« :هذا الكتاب بقوله"أبو عبد اهللا الـمقّري"وختم 

من مجعها يف آخر يوم من وكان الفراغ،أو تنميق جمالس املناظرة،لـمن أراد احملاضرة

، ومنه نستنتج أنّ تأليف هذا الكتاب كان 2»شعبان املكرم من عام سبعة ومخسني و سبعمائة

). م1357/هـ757(سنة 

ليف هذا الكتاب قد مت يف أن يكون تأ"أبو األجفان"ح األستاذ وبناء على هذا رج

ه العلمية وأعانته الذاكرة أو التقييد بعد أن مجع الكثري من املواد العلمية خالل حيات،األندلس

.3ىل األندلس سفريا فقام فيها بعد أداء الوظيفة بالتأليف والتدريسعندما اتـجه إعلى تدوينه 

":التـحـف و الـطـرف"كتاب ·

،»قد وقفت على بعضه، فرأيت العجب العجاب« ":الـمقّري احلفيد"قال عنه 

.4»ن والطرفغاية يف احلس« ":الونشريسي"وقال عنه 

فهو وهو كتاب يف أدب الرحلة،"نظم اآليل يف سلوك األمايل"ىل ذلك  كتابإضافة إ

أمحد "صه حفيده وقد خلّه ودون فيه رحلته،وخشيترجم فيه ل" الـمقّري"ـعبارة عن برنامج ل

يف "عبد احلي الكتاين"وللشيخ 5"أزهار الرياض"و"نفخ الطيب "يف كتابيه" الـمقّري

.6عن كتابه يرويه عنه"الـمقّري"ـ ملخص ل"فهرس الفهارس"هكتاب

.310-285، ص ص 5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد -1
.310-309ص ص ، 5املصدر نفسه، ج،ريأمحد املقّ-2
.116ص ،أبو األجفان، املرجع السابق-3
.285ص ،5جاملصدر نفسه، ،رياملقّأمحد ؛ 427بكىت ،نيل االبتهاج، ص التن- 4
.74- 12ص -، ص5ي،أزهار الرياض،جراملقّأمحد -5
.682ص ،2كتاين، فهرس الفهارس، جال-6
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اختصار "وله كتاب،"احملرك لدعاوي الشر من أيب عنان"أيضا كتاب"الـمقّري"ف وألّ

يف اللغة و "شرح التسهيل"و"شرح لغة قصائد املغريب اخلطيب"يف األصول وله"احملصل

يف "تضمنه من معاين السنة وآي القرآناجلامع ألحكام القرآن و املبني ملا "النحو وله

.1التفسري

ان يف املرحلة األخرية هلذه الكتب ك"الـمقّري"تصنيف أنّ" ابن عاشور"ويرى األستاذ 

يف هذه احلقبة اليت بني خروج املقّري من تلمسان حيا سنة « : يقولحيثمن حياته 

إنتاج الـمقّري وأثاره كان،)م1359/هـ759( ورجوعه إليها ميتا سنة) م1349/هـ749(

فقد خترج عليه يف النافعة الذائعة اليت كانت للعقل اإلسالمي تراثا زكيا متنقال يف القرون،

وكانت تآليفه ...تلك الفترة األعالم الذين تفرعت اختصاصام عن مشاركته وتفننه

.2»تهالعظيمة قد صدرت كذلك يف تلك العشر السنني اليت بني خروجه من تلمسان ووفا

:شعــره.2

مشاركات شعرية طريفة يف خمتلف "مقّريـال"مام لإلتإىل جانب هذه املؤلفات، كان

.3اهه الصويفجتم عن امن حكما وينأغلبها يتضاملوضوعات

غري أنه يدل على ما تذييل وتكميل ألبيات شعراء آخرين،ته إلّـعلى قالـمقّريوشعر 

يف "مقّريـأمحد ال"حفيده قصائده الشعريةنقل لنا ، وقد4الغي متميزـذوق رفيع وحسن ب

يف "لشاطيبا"وتلميذه "حاطةاإل"يف كتابه "ابن اخلطيب"تلميذه و"نفح الطيب"يف كتابه 

:ما يلي نذكر من ذلكو"شاداتفادات واالناإل"كتابه 

؛ عادل نويهض، معجم أعالم 160، ص 2؛ البغدادي، هدية العارفني، ج203، ص 2ج،اإلحاطةابن اخلطيب،-1
.313اجلزائر، ص 

.118ص،املرجع السابقأبو األجفان،-2
.118، املرجع نفسه، ص أبو األجفان-3
.86ص ،أبو عبد اهللا املقّري، الـقواعد-4
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):م1148/هـ543ـت(" أيب بكر بن العريب"ل القاضـي وذيـل على قت

ــا والـمسجـأمدـاألقـصـى        وـلَـى بِمـتـا يـه ناـًـص

ـاـًقصي رـــحوانِجنـيبـوقِالشـاتـنبتـصقَرـقـدلَ

:فقال

ـه قُـصـاــزمـاحـاً عـنجى      ـوهلـيهي إِـبِقـلـعـأَفَ

فـاستـعصىعـلى الـجثمـان،واستـعـدي      قـلّ الـقـلب،أَ

.1و ال أقـصــىفـقـمت أجـول بـينـهمـا      فـال أدنــى،

:كمـا قـد يكـون شعـره أيـضا تـسجيال لـخاطرة كقولـه

خالف هو،كُواكنلعقلطَكـائا ـعجِتدالـحقيقةَ عطَندرفالن2ـرِاظ .

:ائالـحيث نظم قىل،اـانه وتعـاء هللا سبحـدعـان يف الـا كـره مـن شعـوم

ـنكِسمـَر ـَطَالـعـحـانِـا ميـوكدعالـقلب بالـخطايـا       ي ااي

ـَطَك الـمـا لرضـوانــثـوحفيـقٍـن رعالـذنبقعـدتأَ 3ااي

":الـمدونـة الـكبـرى"ومـما قـالـه بـشـأن راوي

.4ونُحنسبلُن قَسداً مـا أَهددفقَـداً    سهـا أَددقَبـيٍظَنب لعـجتالَ

:منظوماته يف التصوف قولهومـن 

.ن الثنـاِءمبـيـرالعـمتوأشأشيم الـربق مـن بـني الـثنايـا   

.اِءشي احلَـِثنمـوقِالشثـارى      مخرأُوأغـيـبفـأَبـدو تـارةً

اءل عن ـمقربة يتسـا بـف يومـحيث وقه،ـا بعد موتـفكر فيمـان أيضا يـوك

:ها فقالـه بـانـمك

.338ص ،5الطيب، جنفح املقري،؛ أمحد 214ص ،2اخلطيب، اإلحاطة، جابن-1
.339ص ،5، جنفسهاملصدر ري،املقّأمحد-2
.120ص ،املرجع السابقجفان،أبو األ-3

.339ص ، 5د املقري، املصدر نفسه، جأمح؛ 214ص ،2ج،املصدر نفسهابن اخلطيب،- 4



134

إذا نظـرت بقلـيب كل ميت رأتـه عيـين فإنـي     ذلك الـميت،

.1ومجيـع القبـور قبـري لوال     جهـل نفسي بـما لـها عند ربـي

:منهاهادا تشنـا يف إا أوردهـياتـه أبـل"الـشاطـيب"لميذه ـد تـشـد أنـوق

ـُ بـرده املـدامـــعلــو       ع  و مـا تسعـر الـضوجد ت

ـَا         املـهـابـةُ ال تـطـاوِعبــةُ ففإذا تـحركـت الـصب

ع ـاطــاخلــوف قه فــا       أسبابــل إذا وصـل الرجـأم

.2ا أنـت بالـعشـاق صانــعـمذا الـهــوى      ـاهللا يـا هب

:ا هـذه األبـيـاتأيض"الـشاطـيب"وأنـشد لـه 

ـِنعماٍء ب فَضالً وأَلَْبستها بعد اللَّحى الورقَـاا      ـدأْت بِهـأَنَبت عوداً ب

جراً أَرثدتسـراً معشتسقَاا   ـفَظَلَّ مالَحد ـفقوتـَس ريان ذَا جة ي

عودتـه من جميلٍ من لَدنْ خلقَـامـكَى فَلَـفَالَ تشنه مبكْروه اجلَن

ـَامنبته   وانف القَذَى عنه، واثْرِ الدهر .3وغذِّه بِرجاٍء واسـقـه غَـدق

:يليمن شعره ما"قواعده الفقهيـة"طه على نسخـة من ومـما كتبـه خب

   لنفس من حيـرة األبعـاد يف دهـشواناديت والقلب باألشواق حمترق

.4واعطشي: إن صحتيا معطشي من وصال كنت أمله    هل فيك يل فرج،

.120أبو األجفان، املرجع السابق، ص -1
.82شاده رقمن، إ148صالشاطيب، اإلفادات واإلنشادات،-2
.8نشاده رقم ، إ90الشاطيب، املصدر نفسه، ص -3
.399ص ، 5أمحد املقّري، نفح الطيب، ج-4
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:دوره يف الـقضــاء و الفتـوى: ثانيا

:دوره يف الـقضـاء .1

من مباشرةحيث يتوالها قضاة معينونتعترب خطة القضاء من أشرف اخلطط بعد اخلالفة،

ية كبرية من الفقهاء أو يعني شخص،1اءم ومؤهالم العلميةبعد البحث يف كفقبل السلطان

نه يف جهات خمتلفة نابته عة غريه وإجعل له توليـويوالعلماء األكفاء ملنصب كبري يف القضاء 

.2ما يتوفر فيه ما يشترط عليهمن مـملكته عند

ن يف كان يعيف،قضائيوهو أعلى منصب"قاضي اجلماعة "كبري القضاة يسمى وكان

كفاءة والقدرة واملؤهالت العلمية سالمي من قبل السالطني بعد توفر الحواضر املغرب اإل

يف النظر يف الدعاوي واخلصومات والفصل "قاضي اجلماعة"، وتنحصر وظيفة 3فيهواإلدارية

يف املنازعات يف مجيع القضايا الشرعية يف مركز الدولة وحاضرا، لذلك كانت األحكام اليت 

.4ر عنه تكتسي أمهية بالغة، ألنها تعترب شبه ملزمة جلميع القضاة يف املدن والقرىتصد

مدة ـكان ذلك بفاس لهذا الـمنصب إذ "قّريـمال"لية وقد أسلفنا احلديث عن تو

ى ـلإ) م1348/ـه749(من سنة"أبـي عنان املريين"سبع سنوات على عهد السلطان 

ته من تويل هذا يه مجلة من الشروط واملؤهالت مكنحيث توفرت ف،5)م1355/ـه756(سنة

:املنصب منها

إطالعه الواسع يف ميدان الفقه خاصة العلم باألحكام الشرعية ويدل على ذلك مؤلفاته -

.يف هذا امليدان

، 1، ط)م1253-هـ675/هـ633-هـ55(تلمسان من الفتح اإلسالمي إىل قيام الدولة الزيانية خالد بلعريب، -1
.297، ص 2011دار األملعية للنشر والتوزيع، اجلزائر،

.42ص ،أبو عثمان سعيد العقباينفاف،شهرزاد ر- 2
.136ص ، 2ج،تاريخ إفريقية يف العهد احلفصي،روبار برونشفيك-3
.297خالد بلعريب، املرجع نفسه، ص -4
.205صاملرجع السابق،،؛ نصر الدين بن داود 80ص املرجع السابق،جفان،أبو األ-5
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لتزام الصدق واألمانة والشجاعة الرتاهة واالستقامة واالتحلي باآلداب الشرعية مثل-

عن "قّريالـم"عزل من"أبو عنان"ل ما قام به السلطان نلمس ذلك من خالوواجلرأة

.  نظرا لصرامته وقوته وتنفيذه للحقمنصب قاضي اجلماعة بفاس،

حيث يظهر ذلك من خالل مواقفه مطامع الشخصية،ـالبعد عن التعصب واهلوى وال-

.1صالحيةه اإلوأرائ

ه األمر الذي مكنندلس،إلسالمي كتونس وجباية وفاس واألتنقالته بني حواضر املغرب ا-

.جالس غريه من القضاةـمن حضور م

:طـريـقتـه يف الـقضـاء. 1.1

يف قضائه باحلزم واملهارة القضائية، حيث استقل بالقضاء "أبو عبد اهللا املقّري"اشتهر 

ا يستشهد ، وصارت األحكام اليت يصدرها 2احلقكلمةعلن فأنفذ احلكم وأستقاللأعظم ا

ية له أهلّالع،طّة لصدورها عن عامل حافظ واسع اإلفهي حجايا والنوازل، يف خمتلف القض

.الترجيح بني األقوال

وصربه يف نفاذ احلكمسريته يف القضاء وعدله يف إ"ابن اخلطيب"وقد وصف لنا تلميذه 

تدقيق التحقيق ورزانته يف االستماع إىل اخلصوم بكلّ رفقة وحكمة يف التحري والبحث عن 

فاستقل بذلك أعظم استقالل « :جالسه القضائية بفاس فقالـحضر بعض مبعد أن،احلقيقة

فحسنت عنه القالة وأنفذ احلكم وأالن الكلمة وآثر التسديد، ومحل الكلّ وخفض اجلناح،

دد، وتأتيه وأحبته اخلاصة والعامة، حضرت بعض جمالسه للحكم، فرأيت من صربه على اللّ

.3»قضيت منه العجبما ،ورفقه باخلصومللحجج، 

.وما بعدها139ابع من هذا الفصل، ص ينظر املبحث الر-1
.  62ص ،؛ ابن خلدون، التعريف128ص،تاريخ قضاة األندلسالنباهي،-2

.195ص،2طيب، اإلحاطة، جابن اخل-3
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لـما توىل قضاء « :قوله"لونشريسيا"عن "االبتهاجنيل "يف "أمحد بابا"لنا وكذا ينقل

.1».فاس قام بأعبائه علماً وعمالً ومحدت سريته ولـم تأخذه يف اهللا لومة الئم

وثبات شخصيته يف أداء وظيفة القضاء وقدرته يف "الـمقّري"مكانة "النباهي"كما أبرز 

ة العلم عربة من كان هذا الفقيه رمحه اهللا يف غزارة احلفظ وكثرة ماد« :مل مشقتها فقالحت

ناس فيها من األقوال قلّما تقع مسألة إال ويأيت جبميع ما لل،وآية من آيات اهللا الكرب،العرب

.  2»ويستدرك ويكمل قاضيا ماضيا عدالً جذالً،ويرجح ويعلل

:منـاذج من أقضـيتـه. 1.2

يف جمموعة من القضايا اختلفت مواضيعها، ومن "أبو عبد اهللا الـمقّري"صل القاضي ف

:خالل مصادر النوازل والـمازونية سوف نورد منوذجني من أقضيته

تـحبيس حصة "يف مسألة "أبو عبد اهللا الـمقّري"القاضي فصل :النموذج األول-

بتاع من ثـمن نصيب احلبس عوضه بأن يباع مجيعه وي:"فحكم مبا يلي"من عقار ال ينقسم

حبسا، وهذا احلكم هو اجلاري على مذهب ابن القاسم، وأصله أنّ ما ال ينقسم ال ينقسم بل 

.3"يباع 

رجل أشهد على نفسه "مسألة "قّريـمال"طرحت على القاضي :النموذج الثانـي-

تقديـما ألصل أن طلّق زوجته طلقة صادفت آخر الثالث، وأنه حرمها حتريـما أبدا، 

التأسيس على التأكيد وال يلزمه ذلك إال بتقدير التعليق بالنكاح، فوجب تقديره على ذلك 

تقديرا ألجل احلمل على الفائدة دون العبث، ألنّ أمر النية ال يصدق يف إرادة غري الظاهر ومن 

.4"لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه عليه

. 420ص ،؛ التنبكيت، نيل االبتهاج155ص ،ابن مرمي، البستان-1
.128النباهي، املصدر السابق، ص -2
.446، ص 7الونشريسي، املصدر السابق، ج-3
.117-116، ص ص 4الونشريسي، املصدر نفسه، ج-4
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:فـتـاويـــه.2

حىت أصبح كبري علماء ـمع جنمه ول،نصب قاضي اجلماعة بفاسم"الـمقّري"توىل 

ه اخلاصة والعامة باالستفتاء  فكان من الطبيعي أن يقصد،"ابن خلدون"املغرب كما أطلقه عليه 

الدرر "وللونشريسي"كاملعيار"وقد حفظت لنا كتب النوازل ،فيما يعرض هلم من نوازل

مكن من خالهلا أن نستنتج طريقته يف الفتوى ـاليت يه ون فتاويببعض مللمازوين"املكنونة 

.ومنهجه يف اإلجابة

:مقّـري يف الفـتـوىـمنهـج ال. 1. 2

راء من الـمذاهب أو لرأي من اآلمذهبـعصب لينبذ الت"الـمقّري"مام كان اإل

دليل قر إىلتنفع الناس وتفتفتراضية اليت الة، كما كان يدعو إىل ترك املسائل االدون حج

:يف فتاويه يتجلى فيما يلي"الـمقّري"نطالقا من ذلك  كان منهج تستند إليه، وا

ليل والربهان والتعليل والتوجيه، حيث كان حيرص على تدعيم أقواله عتماد على الداال-

1زيهـفكان بذلك ملتزما بآداب وضوابط املفيت النلة سواء كانت عقلية أو نقليه،بأد.

فتني من خالفه الرأي من املـفلم يتعرض يف فتاويه ل،لهلماء والسابقنيحترام أراء العا-

.2"فخالفته":، واكتفى بذكر جوابه وأقصى ما يذكره قوله عتراضيف املسألة بالتخطئة وال اال

يه باملشهور و املعتمد يف لتزم يف الغالب من فتاو، حيث ا"مالك"االلتزام مبذهب اإلمام -

راجحة والصحيحة وإتباعه منا تثبتا منه وحتقيقا لألقوال الللمالكية وإه با منليس تعص،املذهب

ال جتوز الفتوى بغري املشهور ":تطبيقا منه ملنهج الفتوى وعمال بقول العلماء ، كانللحق أينما 

.3"و املعتمد يف املذهب

، رسالة ماجستري، ري يف  الفتوى من خالل كتاب املعيار املعرب للونشريسيمقّـمام المنهج اإلسعاد رياح،- 1
.256،ص 2007قسنطينة ،مري عبد القادر،جامعة  األ

.60ص،2وج،196ص ،5، املصدر السابق، جالونشريسي-2
.257ص ،ملرجع نفسهسعاد رياح، ا-3
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ة السيما تلك اليت هلا قيمة علمية كبري،لى املصادر األصلية كمورد للفتوىعتماده عا-

ونقله منها أقواال على مصادر عديدةعتمادههلم مكانتهم العلمية، إضافة إىل اواليت هي ألئمة 

.لكبار الفقهاء يف معظم املسائل اليت يذكرها

كثريا ما كان م يكتف بالنقل فحسب بل ـه لما يالحظ وهو ينقل هذه األقوال أنـوم-

.1ح ما يراه صواباق عليها ويرجيديل برأيه املستقل يف املسألة ويعلّ

، حىت كانت كل هذه الصفات 2حريتصافه باألمانة والعمق يف البحث والتحقيق والتا-

ما يضفي عليها قوة ومصداقية وهلذا قال عنه ـمة الغالبة على فتاويه وأرائه مهي الس

.3»...كان هذا الفقيه يف غزارة احلفظ وكثرة مادة العلم عربة من العرب«":النباهي"

وى مع حيث مل يكن مائال يف الفتزامه بضوابط الفتوى وآداب املفىت يف فتاويه،لتا-

ما للجواب بل كان صرحيا جاهرا باحلق جريئا مقد،ادة الباطلراملستفيت أو متساهال معه إل

.4قتضى األمر معه ذلكقاقا للحق ولو فيه تغليظ للسائل إن احالذي يرى فيه إ

دائما يف تقرير فقد كان يلجأ ،يف الفتوى" الـمقّري"ميز به منهج ـتىل ماإضافة إ

:ستدالل مستندا يف ذلك علىاألحكام إىل اال

أبو عبد اهللاكان أول ما يعتمد عليه ف: ةـة النبويـوالسنمـكريـقرآن الـال·

ستدالله باآلية الكرمية القرآين  من كتاب اهللا ومن ذلك انصوص الوحييف االستدالل املقّري

"هنلبكُلَّاسمأَونتملبلَّاسه5"ن،كما كان يستدل بسنيه صلى اهللا عليه وسلم، فقد ة نب

وفهمه ا يدل على متسكه بالسنةمـستشهد ا يف مواضع كثرية من فتاويه وأرائه ما

شبراًبراًشمكُلَبقَانَكَنمننسنعبتتلَ":"ستدالله حبديث اومن ذلك ، مدلوهلاـل

.270، ص 3يف مسألة الوصية بالثلث، الونشريسي، املصدر السابق، جيف تعليقه على قول ابن احلاجب-1
ن ذلك ابن مرزوق يف كما بي،قيقه لقول ابن احلاجب يف التدبريستدالله وحتبإحالته على التأمل فيما فيه نظر من ا-2

.270، ص 3،جنفسهالونشريسي،،ل تعقيبه له يف هذه الفتوىنتصار له عندما رد على الغربيين حواال
.170-169ص ص املصدر السابق،النباهي، -3
.258سعاد رياح، املرجع السابق، ص -4
.187القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية -5
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رذوا بِاعذاعٍرحى لَتودلُخوا جحرضببِتعُتموهلْقُ"مان :يا راهللا الْولَسيهود

والنصفَ:"الَى قَارمنكاره عن أهل زمانه،، وذلك عند إ1"؟ن2هم الذابح على اجلزارينتعين  .

ان عندما ينعدم النص الذي يستند إليه ألحيالقياس يف بعض اكان يستعمل:اسـقيـال·

لوس على احلرير مثل فحكم باجل،"اجللوس على احلرير"ستنباط حكم النازلة مثل مسألة يف ا

لستدوا»كال األمرين سـمي لباسا«:فتراش فقالباس يراد به التغطية واالذ اللّلباسه، إ

.3باآلية الكرمية السابقة

ما ـة ممن نصوص الكتاب والسنفادةاصد الشريعة املستىل مقكما أنه كان يرجع إ

جبواز بعض ألنها حتقق مصلحة «:ومن ذلك قوله،ع ليستدل ا على احلكم املستنبطشر

.»وينتفي فيها الضرر

كان يستدل بالعرف والعادة السائدة اليت ال :دةـسائـعادات الـعرف والـال·

ختالف نصيه ا من كتاب اهللا وسنأو أصال من أصول الشريعةة نب،قة واحلذر فكان يتحرى الد

ه من ما ينتشر بينهم على أنـه كان ال يسلم بحىت أن،فيما ينتشر بني الناس من العادات

ومن ذلك قصة املرأة اليت وردت تلمسان يف القرن الثامن خوارق العادات لتضليل الناس 

ثبت من أمرها وشدة وطلب الت"قّريـمال"فأنكر ،ي وتدعي أنها ال تأكل وال تشرباهلجر

4ري  ألحواهلاالتح .

هة إليه ومسائل من أسئلة موجكانت تنطلقفتاويهوما تـجدر اإلشارة إليه هنا أنّ

ها قصريا تارة وقد يطول أحيانا أخرى وخيتلف أسلوا بني البساطة يف يكون نصتعرض أمامه 

اب فيتميز هو اآلخر بالطول تارة وبالقصر تارة أخرى أما اجلو،قة والرجحانالطرح وبني الد

.850السنة، ص ، كتاب االعتصام بالكتاب و صحيح البخاريأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، --1
.126ص ، 11، جالونشريسي، املصدر السابق-2
.187، اآلية سورة البقرةالقرآن الكرمي، -3

.305ص ،5قّري، نفح الطيب،جاملأمحد -4
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يضاح الفتوى للسائل مبا يفيد وزيادة موضحا ، والتزم بإحال السائلحسب ما يقتضيه السؤال و

.داب الفتوىفىت وهذا دليل على التزامه بآىل مستوى املستله ذلك غاية التوضيح، ويعود ذلك إ

: نـمـاذج من فـتـاويـه . 2.2

أنّ موضوعات فتاويه ،"الدرر املكنونة"و"معيارـال"مثل خالل مصادر النوازل يظهر من

ستفتاء امة من جمتمعه، األمر الذي دفعهم إىل االكانت عبارة عن مسائل شغلت األوساط الع

تها فتاويه هي املوضوعات الفقهية من عبادات ومن املواضيع اليت تضمنيف مواضع خمتلفة،

وكان للعادات والبدع ، وكذلك أبواب املعامالت، ونكاح وطالقوطهارة وصالة وزكاة 

:، ومن بني فتاويه نذكراملنتشرة حظ يف فتاويه

عمن لزمته ميني على نفي العلم فحلف جهال على "" أيب عنان"لـ " الـمقّري"فتوى ·

."البت، هل يعيد اليمني أم ال ؟

ن أفتوه من حضره من الفقهاء بأن أجبته بإعادا، بعد أ«":الـمقّري"فكان نص فتوى 

اليمني على وجه الشك غموس، قال : ال تعاد ألنه أتى بأكثر مما أمر على وجه يتضمنه، فقلت

والغموس احللف على تعمد الكذب أو على غري يقني، والشك أنّ الغموس حمرمة : "ابن يونس"

أثاره عليه فال أثر هلذه اليمني منهي عنها والنهي يدل على الفساد، ومعناه يف العقود عدم ترتب

هل يـخترب بذلك :وجيب أن تعاد، وقد يكون من هذا اختالفهم فيمن أدا السكوت فتكلمت

البت أصل ونفي العلم : واألجزاء هنا أقرب ألنه األصل والصمات رخصة لغلبة الياء، فإن قلت

.        1»إنما يعترب عند تعذره 

."صى بثلث ماله واشترط أنه ال يرجع يف وصيتهفيمن أو""الـمقّـري"فتوى ·

بطالن الوصية اليت أوصى ا رجل عند سفره لـمن « : "الـمقّري"فكان جواب 

أسلفه مع اشتراط عدم الرجوع فيها، وذلك ألن السلف إذا كان للوصية فقد جر نفعا، وإن 

حتقيق حساين ،الدرر املكنونة يف نوازل مازونةزوين،اأبو زكرياء امل؛ 310، ص10الونشريسي، املعيار املعرب، ج-1
.335ص،2004،جامعة اجلزائرنشر خمرب املخطوطات،،1مجخمتار،
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لفساد إال بدليل، كان قبلها فهو هدية مديان، وكالهـما منهي عنه، والنهي يدل على ا

واألصل عدمه، ومعىن الفساد يف العقد عدم ترتب أثره عليه وهذا ما يوجب بطالن الوصية 

.  1»أصال، فكيف بعد الرجوع فيها

ألة وقع فيها خالف بني وهي مس"بثبوت الشرف من جهة األم""ريالـمقّ"فتوى ·

.ثبت للشرف والطرف النايف لهفكان له فيها موقف وسط بني الطرف امل،"قّريامل"فقهاء عصر

اختصاص اسم الشرف بـمن لرسول اهللا « :يف هذا هو كالتايل" الـمقّري"ونص فتوى 

صلى اهللا عليه وسلّم والدة حادث بعد مضي ثالثة من القرون املثىن عليها، واحلكم على الشيء 

ارا بأصله، إذ ال فرع عن تصوره وهذا ال يتحقق فإن كان امسا لسبب الوالدة منه باألم اعتب

، وبذلك 2"مكُالجن رِّمّدحا أَأبدمحمانَا كَم:"والدة له على أحد إالّ بذلك لقوله تعاىل

أفىت فقهاء جباية الذين درجوا من أهل زماننا وإن كان امسا لرجوع النسب إليه لـم يثبت ا، 

ء تونس ممن ذكر، وكان األول ألنه يف األصل على خالف األصل فال عليه، وبه أفىت فقها

أقرب لوال أنا نسمع فيما مضى بدخول أحد من ولد بنات علي وغريه يف ذلك مع ولد بنيه، 

حىت وقعت املسألة بتلمسان فاختلف فيها فقهاؤها وكتبوا إىل غريهم فوقع األمر على ما 

أوىل من 3"سيد ابنِي هذَا ":ذكرت لكم ومل يتحقق مدلوله فتلحق به وقوله عليه السالم 

:قول الشاعر 

.4»بنونـا بنـو أبنائـنا وبناتـنا           بنوهن أبـناء الرجـال األباعـد

.261،ص 3؛ الـمازوين، املصدر السابق ،ج268، ص 9الونشريسي، املصدر السابق، ج-1
. 40القرآن الكرمي، سورة األحزاب، اآلية -2

. 315، ص كتاب الصلح، باب الصلح يف الديةاملصدر السابق،،أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري-3
.226، ص 12الونشريسي، املصدر نفسه، ج-4
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:دوره يف إصالح أوضاع عصره من خالل أرائه اإلصالحية: ثالثا 

:آراؤه اإلصالحيـة.1

إىل مشاكل إذ كان ينظربنظرة ثاقبة وأفق واسع،"أبو عبد اهللا الـمقّري"تـميز اإلمام 

متجها للعادات اليت ،معالـجا لكثري من القضايامنها باهتمام بالغ،- السيما العلمية -عصره 

سادت عصره بالنقد البناء الذي يدل على عمق تفكريه وروحه اإلصالحية الغيورة على تعاليم 

.دينها وقيم جمتمعها بأسلوب  بليغ مؤثر وعبارات يف قمة البيان

وكيف عاجل ا أوضاع ،ـها بالنقدصالحية وكيف تناولوسنحاول عرض بعض أرائه اإل

.عصره؟

:ةـدراسـعلم والـحصيل الـرق تـري يف طـمقّـاليرأ·

تركت أثرها قد "أبو عبد اهللا الـمقّري"اليت قام ا حلة العلمية ا الشك فيه أن الرمـم

أنه ينبغي على طالب كان يرى فمنها،تهوذلك الستفادمن أعالم عصرههكغريتهيف شخصي

ئده بلقاء فواكتمالوامنه ستزادةواالحرا يف حتصيل العلم اإلنسانها جتعل نالعلم القيام ا أل

كثرة استنكرى ذلك بناءا علوالعلماء،كبارومساع العلم مشافهة من ماملشايخ ومباشر

ال طالب العلم هما قد شغـيرى أنإذ كان، يف عصرهانتشرتدارس اليت املاء التأليف وبن

الذي "اآلبلي"ى شيخه و منححنـوهو يف ذلك يوأقعدهم عن حتصيله،عن الرحلة يف طلبه

على رأي ذلك يف "ريمقّـال"لحيث يقو،1عارض اختاذ املدارس التعليمية وكثرة التآليف

وإنما أذهبه بنيان ،اليفإنما أفسد العلم كثرة التو:معت الشيخ اآلبلي يقولـس«:شيخه 

الرحلة اليت هي أصل مجع العلم،ليف نسخآنّ التإ...«:، مث يضيف معلّال موقفه2»...املدارس

على عنايتهزر اليسري ألنّ ـكان الرجل ينفق فيها املال الكثري وقد ال حيصل له من العلم إال النف

، األبعاد الفكرية والسياسية ملوقف اآلبلي من اختاذ املدارس بتلمسان؛ قدور وهراين، 217ابن مرمي، البستان، ص -1
.179، ص 2009، خمرب املرجعيات الفلسفية والفنية،تلمسان، ديسمرب 4جملة الفكر اجلزائري، ع 

، 5ـقّري، نفح الطيب، جامل؛ أمحد 414؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 479ص،2املصدر السابق، جالونشرسي، -2
. 275ص
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من موقع ما ربان فال يقع منه أكمـخس األثـمث يشتري أكرب ديوان بأبقدر مشقته يف طلبه،

1»باآلخرض عنه فلم يزل األمر كذلك حىت نسي األول عو.

ويقصد من ذلك أنّ على قدر املشقة واجلهد يأيت التحصيل، واملدرسة تسهيل لطالب 

.2العلم وختـفيف له فهي تقلّل من املشقة، فال حيس الطالب فيها بقيمة ما يتلقاه

جتذب الطلبة بكثرة نتيجة اإلغراءات اأنهلمدارس بلإنكارهب سب"ريمقّـال"كما بين 

من العلماء الذين ال يأخذون العلم إالّواجلرايات اليت تقدم هلم من قبل الدولة واألوقاف و أنهم 

وهو يرى أيضا بأن إشراف م يف هذه املدارس هؤالء السالطنيإذ يعنيه،هلم عالقة بالسالطني

س جيعل الدارسني يتقيدون باالجتاه العام والرمسي هلا وال ميكنهم احلياد الدولة على هذه املدار

أما البناء فإنه جيذب الطلب إىل ما يترتب فيه من اجلرايات « :ذلكيفحيث يقول، 3عن ذلك

منهم أو من يرضى لنفسه الدخول يف واألفراداِءرجنه أهل الرياسة لُأليفيقبل م على من يع

وإن دعوا مل جييبوا وإن ،لم حقيقة الذين ال يدعون إىل ذلكعن أهل العحكمهم ويصرفهم 

حظا أنّ أيضا مال"أمحد بابا"ذلك وقد أيده يف ، 4»مل يوفوا هلم مبا يطلبون من غريهمأجابوا

. 5كراسي التدريس أسندت إىل غري أهلها فضعف املستوى العلمي

،هاب إشعاعه بزوال الرحلة العلميةالعلم وذرستداكان خيشى "ريمقّـال"أنّفالواضح 

والسعي يف ،وتعدد املدارس يف ذلك على حساب الرحلة يف طلب العلمفيالتآلانتشاربسبب 

على ج "ابن خلدون"ويف هذا يسري طلبه لالستفادة من كبار العلماء يف املشرق واملغرب، 

لوم عائقة عن التحصيل وأنّ حيث يرى هو اآلخر أنّ كثرة التأليف يف الع،"ريمقّـال"هذاأست

6لذلكحلة ضرورية الر.

.414؛ التنبكيت، نيل االبتهاج، ص 479، ص2ج،الونشرسي، املصدر السابق-1
.221قدور وهراين، املرجع السابق، ص -2
.382عبد العزيز فياليل، املرجع السابق، ص -3
.275، ص5ري، نفح الطيب، جاملقّأمحد ؛479، ص2، املصدر نفسه، جرسيالونش-4
414ص،التنبكيت، املصدر نفسه-5
.478ص ،ابن خلدون، املقدمة-6
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وتعدد التأليفنتشارالكانت تركز على اجلانب السليب "ريمقّـال"أنّ نظرة فيظهر 

واملدارس يف نشر العلم التأليفلكن يف الواقع ال ميكن جتاهل الدور الذي أدته ،املدارس

.احلركة العلميةوازدهار

:من املختصراتالنقـل عن غيـر املعتمد ·

كثرة التآليف املختصرة "الـمقّري"نتشار واسع يف عصر من األمور اليت كان هلا ا

يعرف أصحاا، واجلدير بالذكر أن ظاهرة انتشار املختصرات النقل من املختصرات اليت ال و

واملوجز ظهرت يف بالد املشرق بكثرة املؤلفات الفقهية وغريها، فالتزم الفقهاء باالختصار

وتوسعوا يف تصنيف املتون واحلواشي واملختصرات اليت حيفظها الطالب عن ظهر قلب، فيها من 

.1اإلجياز ما يـخل باملعاين ويزيدها غموضا

ما كثر يف عصره من النقل من الكتب املختصرة ملؤلفني غري "الـمقّري"فاستنكر 

قل من املختصرات س النولقد استباح النا« :حيث يقول يف ذلك جمليا عن رأيهمعروفني،

مث تركوا الرواية فكثر التصحيف وانقطعت ،...ونسوا ظواهر ما فيها إىل أمهاا،الغريبة أرباا

فصارت الفتاوى تنفذ من كتب ال يدري ما زيد فيها مما نقص منها لعدم تصال،سلسلة اال

.2»...تصحيحها وقلة الكشف عنها

ات املعتمدة يف املذهب، هبديال عن كتب األمال يرى يف كتب املختصرات فقد كان

طلبة العلم حذّرولذا ،رموزا وألغازا يصعب فكّهاختصارها جعل منها انّ املبالغة يف وذلك أل

مروا يف ذلك من أن يست- كبو على هذه املختصرات حفظا وفهماالذين أن-منها يف عصره 

إىلوأن يرجعوا ،صيل علم نافعدون حتوا أعمارهم يف حلّ ألغازها وفهم رموزهاحىت ال يفن

اقتصروا على حفظ املختصرات ما ...«:ويف هذا الصدد يقولأخذ العلم من أصوله املعتمدة 

قلّ لفظه، ونزر حظه، وأفنوا أعمارهم يف حل لغوزه، وفهم رموزه، ومل يصلوا إىل رد ما فيه 

يح، بل هو حل مقفل وفهم إىل أصوله بالتصحيح، فضالً عن معرفة الضعيف من ذلك والصح

.361؛ ألفرد بل، الفرق اإلسالمية، ص 381عبد العزيز فياليل ، املرجع السابق، ص -1
.480-479ص ص ،2ج،الونشريسى، املصدر السابق-2
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أمر جممل، ومطالعة وتقييدات، زعموا أنها تستنهض النفوس فبينما حنن نستكرب العدول عن 

.1»كتب األئمة إىل كتب الشيوخ، أتيحت لنا تقييدات للجهلة بل مسودات املسوخ 

أنه يستحيل فهم هذه املختصرات إالّ إذا توفرت "قّريـمال"ويتضح من خالل حديث 

شروح وحواشي وهوامش، فقد توفرت هذه الكتب بكثرة وهي متفاوتة القيمة، وصارت هلا

تعد خطرا بالنسبة للفقه البتعادها عن التعمق يف البحث واالجتهاد من جهة، ولضعف الروح 

.2النقدية من جهة ثانية

والقبول عند جمموعة من هذا حلّ حملّ الرضا"الـمقّري"أنّ رأي واجلدير بالتنويه

أثر يف تالمذته منهم ، كما كان هلا 3فكان أن أثبتوها يف مؤلفام ويف مواضع خمتلفة،لعلماءا

قصدوا إىل تسهيل احلفظ على املتعلمني « :الذي يقول عن املختصرات ومؤلفيها"ابن خلدون"

الذي "الشاطيب"وكذا تلميذه ،4»فأركبوهم صعبا بقطعهم عن حتصيل امللكات النافعة ومتكنها

أنفع ملن «:ها كما يقول عتماد كتب املتقدمني  دون غريها من الكتب املتأخرة ألنصح باين

الذي هو العروة أراد األخذ باالحتياط يف العلم على أي نوع كان وخصوصا علم الشريعة،

.5»الوثقى والوزر األمحى 

·ب املذهيب ــه للتعصذم:

يف عصر عصور واستفحل شأا عصب ملذهب من املذاهب ظاهرة برزت يف بعض التال

، كما ظل بعض الفقهاء احملافظني على الفروع يعتمدوا على النقل احلريف آلراء "الـمقّري"

.6على التحذير من هذه الظاهرة وبيان أخطارهاهاألمر الذي محل،السابقني

.480، ص 2لونشريسي، املصدر السابق، جا-1
.361؛ ألفرد بل، املرجع السابق، ص 381عبد العزيز فياليل، املرجع السابق، ص -2
.619ص ،3احللل السندسية، جالسراج،؛ 479، ص 2، املصدر نفسه، جالونشريسى-3

.472ص ،ابن خلدون، املقدمة-4
.58ص ،الشاطيب، املوافقات-5

.82ص ، 1ج،هللا املقّري، القواعدعبد اأبو -6
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اناحلق أينما وجد باحلجة والربهمتبعا،فقد كان رغم مالكيته بعيدا عن التعصب ملذهبه

ه فترى الرجل يبذل جهده يف استقصاء املسائل وسيتفرغ وسع«:ويظهر ذلك من خالل قوله

مذهب من انتصر له وحده حملض التعصب له خيتار إالمث ال،يف تقدير الطرق وحترير الدالئل

.1»مع ظهور احلجة الدامغة

ا عن احلجة تعصبا بتعاد العامل عن احلق معرضونه معصية الكفقد ندد بالتقليد والتعصب

، وتصدى لبعض املواقف التقليدية املتزمتة اليت سادت عصره 2منه للمذهب الذي ينتمي إليه

يقول حمذرا من ذلك كظاهرة اجلنوح إىل األقوال املنقولة والفتوى مبا أفىت به السابقون، حيث 

ألنه غلب عليه نوع واعلم أن أصل التقليد هو املعصية اليت هي كالطبع هلذا ال« : آخريف موضع

.3»فيه طاعة العقل والفهموقلّحب اخليال والوهم 

ليه التعصب املذهيب من نتائج غري مرضية وعواقب ما يؤدي إ"مقّريـال"وقد بين

ويف،إىل تكفري وتفسيق البعض اآلخروخيمة واليت تتمثل يف قدح بعض العلماء وغيبتهم وحىت 

ىل تغيري هذا الفكر ووضع حد إويف ذلك حماولة منه ،منيعن صفوف املسلبتعادهذا خطر اال

تالل خ، مث إىل اغضاب حيٍوإغتياب ميتإىل احىت أفضى«:ذ يقولاخلطرية، إهلذه الظاهرة 

.4»والدخول يف أمور التخليص منها عسري ىل التفسيق والتكفري،الدليل وتكليف التأويل، مث إ

تؤكد على خطورته 5"القواعد"دة يف كتابه ومل يكتفي بالتنديد به بل وضع له قاع

.ووضع حد له

.483ص ،2جالونشريسي، املصدر السابق، -1
.241ص املرجع السابق،سعاد رياح،-2
.484ص ،2ج،الونشريسي، املصدر نفسه-3

.484ص  ،2،جنفسهالونشريسي،-4
.149القاعدة رقم ، 399-397ص ص ،2املقّري، القواعد، جاهللاأبو عبد-5
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:رفضـه االحتجاج بعمل أهـل قـرطبـة·

يف بيئته املغربية اعتماد بعض علماء األندلس واملغرب عمل أهل "الـمقّري"الحظ 

وجعلوه مسلكا لالحتجاج به، حيث ورد يف - أن يكون احلكم بقضاء قرطبةأي- قرطبة

.1»هذا ما جرى به عمل أهل قرطبة «:قوهلمأحكام بعض القضاة 

سالم تنكره، إذ اعتربه مجودا يقضي على تعاليم اإلهذا الرأي واس"الـمقّري"قد رفض ف

وعلى « :فجاء عنه يف ذلك قوله،إالّ القول دون العملبالتبديل والتغيري فيه حىت ال يبقى منه 

فيما حنن ننازع ،مث انتقل إىل املغربندلس عمل القضاء باألتباع اب إجيترتب إهذا الشرط 

" علي"ا من العلماء األمة مثل وتصيح بأهل الكوفة مع كثرة من نزهلالناس يف عمل املدينة،

سنح هلا بعض اجلمود ليس التكحل يف العينني كالكحل،:ومن كان معهما "ابن مسعود"و

.»ت من الزمـان عجائبـار مويت فتأخـرت       حىت رأيـاهللا أخ:ومعدن التقليد

أنّ هذا املسلك وما فيه من اجلمود جيعل العادة بيرى كان "الـمقّري"الـواضح أنّف

فيقول يف ذلك رغبة منه ،2سالم وأهلهين الصحيح، ويف هذا خطر على اإلوالدالشرع حتل حملّ

أال ...ناس جهلها ومل يربح من الهللا ويا للمسلمني ذهبت قرطبة وأهلها،يا«:يف تغيري الوضع

ىل غريهم مع إنتقلت حذّر منه، كيف مل تزل من أهلها وامما ي عنه و...ترى خصال اجلاهلية 

.3»وجيعلون العادات القدمية أساين رأسا،هم ال يرفعون بالدحىت كأنتيسر أمرها،

له ه كان يدعو من خالستنتج بعض الباحثني أنهذا، فقد ا"الـمقّري"على موقف وبناء

،أسس املذهب املالكيلتزامجتماعية لبالده مع اوضاع االحداث عمل خاص يناسب األإىل إ

. 4بعد وقت طويلولكن دعوته مل تؤت أكلها إال

.244ص، املرجع السابق؛ سعاد رياح،83ص، 1أبو عبد اهللا املقّري، القواعد، ج-1
.245ص ،املرجع نفسهسعاد رياح،-2
.483-482ص ص ،2ج،املصدر السابقالونشريسى،-3
.154ص املرجع السابق،بو األجفان،أ-4
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:رأيه يف االحنراف السياسي وبعض البدع والعادات السائـدة·

هتمام واىل واقع عصره حبدب إه كان ينظر أن"أبو عبد اهللا الـمقّري"يالحظ علىما

ر هذا من خالل يظهراف السياسي، حيث حنا أصابه من البالء ومن ذلك االصالحه ممإحماوال 

فقد كان ،يسلكوا باملسلمني طريقة اجلادةزاء امللوك والسالطني الذين ملما أبداه من آراء إ

وكان هؤالءقتناصا للتباهي،نصهم بذلك ابعضهم جيمع حوله العلماء وجيزل هلم العطاء ويقت

وهم شر العلماء كما العلماء يتهافتون على أبواب السالطني واحلكام طمعا يف عطاياهم،

هلم النصح زاء هؤالء امللوك يف تقدمي، إذ تناسوا رسالتهم احلقيقة إ"الـمقّري"وصفهم 

واعلم أنّ شر العلماء علماء « :مقارنا بينهم وبني علماء السلف فقال يف ذلك،واإلرشاد

. 1»وللعلماء معهم أحوالالسالطني، 

ها قد تكون مما حنرافات أناجيري يف األمة من مفاسد وىل ماإينظر "الـمقّري"كان ف

نقطاع الوحي لرتل يف هذه األمة اقصه القرآن واألخبار من أمر اليهود والنصارى و أنه لوال 

لقرآن و األخبار عن وقد قص علينا ا«:فيقول،لكثرة التفرق والتنازعأكثر مما نزل فيهم،

ا افترقت عليه بنوا إىل افتراق هذه األمة على أكثر مميشري ...أمرهم ما شهدنا أكثر منه فينا 

.2»إسرائيل

سالمينهج اإلستنكر بعض البدع والعادات السيئة اجلارية آنذاك خلروجها عن املاكما 

:هذه البدعومن

من « :فيقوليسمح بذلك لغريه،والمقابل أجر:عادة تعيني الذابح على اجلزارين-

تعيني الذابح على اجلزارين واختياره من أهل الدين البدع املستحسنة عادة املستقبحة عبادة،

الذبح لنفسه منهم ولو كان من أهل اخلري خياف حىت إنّ من توىلوالفضل ومحلهم عليه 

.3»...العقوبة

.481-480ص ،2نشريسى، املصدر السابق، جالو-1
.نفسه والصفحة نفسهااملصدرنشريسى،الو-2
.127-126ص ،11ج، نفسهالونشريسى،-3
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هه بفعل اليهود الذين حيصرون بذلك تضييقا على الناس وش"الـمقّري"عترب افقد 

:مستدال بقوله صلّى اهللا عليه وسلّم،دوا على أنفسهم وعلى غريهمفشدالذبح على كهنتهم،

رحوا جلُخدوى لَتحاعٍرذا بِاعوذرشبراًشبراًمكُلَبقَانَكَنمننسنعبتتلَ"

ضببِتعُتموهلْقُ"مان :يا راهللا الْولَسيهودوالنصفَ:"الَى قَارمفهو يف ذلك ،1"ن

ظر أو روية، مث دون ن،اليهود والنصارى التقليد األعمىغريهم منحيذر املسلمني من تقليد 

.حلي بروح الشريعة السمحة القائمة على اليسر ورفع احلرج عن الناسىل التيدعوهم إ

إمجاع الطلبة يف فاس يف أيضا ورام تغيري منكرها "الـمقّري"ها من البدع اليت ثار عليو-

.بعض املساجد على الرقص وضرب املعازف واملبادرة خبتم القرآن قبل الفجر

ها عليجترأاليتمة وعدم تعظيمها لشعائر اهللا خاصة الصالة،استنكر استخفاف األفقد

هلم قبل هذا كتهيئتها وقد سفخرجوا ا عن،يقاع يف التكبري عند التسميعهؤالء بإدخال اإل

وقد بلغين عن بعض مساجد « :فيقول يف هذا2لعبوا يف الصالةعن اللعب يف اآلذان فتجرءوا و 

،اللعب يف اآلذانستخفواا...قص وضرب الصريانأنّ الطلبة جيتمعون يف حصوا على الرفاس،

فترى املسمع يطول يف تكبرية . ..نةة فادت حمفتنورب،جرأهم على اللعب بالصالة والقرآنف

رون من غري حاجة إما وقد يكبمام،سب اختالف هيئات اإلحرام مث ينوع صوته بالتكبري حباإل

.  3»سكت هلم عن اللعب يف اآلذان فلعبوا يف الصالةظهار األة،لقصد القربة أو إل

،"يا موالي":ادة نداء امللوك بـاستنكارا شديدا ع"قّريـمال"أبو عبد اهللا ستنكروا-

.رغبة منه يف تغيري منكرها 

حيب اهللا تعاىل من نداء وال جيد املرء معه ما ا عادة يتناىف لفظها مع ماهكان يرى أنف

ال يقل ":ه مستدال بعدة أحاديث تنهى عن ذلك منها قوله صلى اهللا عليه وسلمينادي به رب

.  850ص املصدر السابق،أبو عبد اهللا البخاري، -1
.267-266ص ،2ج،الونشريسي، املصدر السابق -2
.267-266، ص ص 2الونشريسي، املصدر نفسه ،ج -3
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فهو يرى أنّ تعليم بعض العلماء أبناءهم أنّ ،1"اهللالعبد لسيده موالي فانّ موالكم 

ى الولد وترتيل له مرتلة ستكبار علاوفيه سني الشيطان ينادوهم بسيدي وموالي من قبيل حت

والوقوف عند موجب ذن البين،ب بالتفرد حىت يرد اإلالواجب توقري أمساء الر« : قولّالعبد في

.2»العلم والعمل

يف نفحه رأيا آخر "أمحد الـمقّري"فاداته وكذا يف إ"الشاطيب"د فقد أورىل هذا إضافة إ

تقد انحيث ،3بقاضي القضاةوهو عادة املشارقة يف التسمية "الـمقّري"من أراء

لٌجراهللادنعاِءـمساَألعنخأَ:" ول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ذلك مستدال بق"الـمقّري"

تسى بِمملاَألكالَم45"ك.

، كتاب 1954، دار إحياء التراث العريب، بريوت، 4د الباقي، ج، مراجعة فؤاد عباجلامع الصحيحبن احلجاج، مسلم-1
.1765األلفاظ من األدب وغريها، باب إطالق لفظ العبد واألمة واملوىل والسيد، ص

.507-506ص ،2الونشريسى، املصدر السابق ،ج-2
لقضاة، وقد ظهر هذا املنصب ويشرف على القضاء وتعيني اينفذ صاحبها القضاياقاضي القضاة أرفع وظيفة دينية- 3

هـ، خالد بلعريب ، تلمسان من الفتح اإلسالمي إىل 170ألول مرة يف عهد اخلليفة العباسي هارون الرشيد ببغداد سنة 
.297قيام الدولة الزيانية، ص 

.729املصدر السابق، ص ،أبو عبد اهللا حممد البخاري-4
.270ص ، 5الطيب،جنفح؛ أمحد املقّري، 87، اإلفادة رقم 162- 161،ص إلفادات واإلنشاداتا،الشاطيب-5
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:مـواقـفـه.2

كتب التاريخ تهابعض املواقف اليت سجلّ"أبو عبد اهللا الـمقّرياإلمام"قد أثر عن  

في الواقع كان فملا هلا من فوائد،،رت على غريه من الشخصيات العلميةوأثّوتناقلها املؤلفون 

. 1متيز اوهذه من بعض الصفات اليت،ا يراه صواباعالن عمشجاعا يف اإل

خه أو مع الكثري من مواقفه سواء مع شيويف مؤلفاتهنفسه"الـمـقّري"وقد أورد 

، وسنحاول هنا عرض بعض 2كما أورد مواقف شيوخه مع أقرانه وشيوخهمخاصة اتمع، 

:مواقفه

:مع نـقيب األشـراف بـفـاس"الـمقّري"مـوقـف . 1. 2

واضر حبيف نشر العلم "عبد اهللا الـمقّريأيب"حديث عن دور ـأسلفنا السبق و

أيب "لس السلطان فاس اليت كان حيضر ا جمة مدينة ضراحها كان مناليت واملغرب اإلسالمي 

".                       عنان

قام له السلطان ،هذا الس3ذا دخل مزوار الشرفاء بفاسواجلدير بالتنويه أنه كان إ

حيث ،مر الذي ترك أثرا يف نفس املزواراأل،"الـمقّري"له ما عدا الًجاله إلسومجيع من يف جم

قيه وارد نّ هذا الفإ«:رد عليه قائالإىل السلطان، هذا األخري كان أن"مقّريـال"بشكاية قام 

دخل واملزوار مرة أخرى كان أن عاد و. »ىل أن ينصرفعلينا، نتركه على حاله إ

:ليه قائال، فالتفت املزوار إ"الـمقّري"ما عاد ،عتادكاملمعه من فقام له السلطان و،جلسمـال

»قوم يل إها الفقيه مالك ال تأيليه إفنظر ،»ومن أنت حىت ال تقوم يل، يـي وشرفكراما جلد

أما «:وأجابه على عدم القيام له كما يفعل السلطان ومجيع من يف الس قائال"الـمقّري"

ومن لنا ا شرفك فمظنون،وأملذي أنا أبثه وال يرتاب فيه أحد،ق بالعلم اي فمحقّـشرف

.وما بعدها64صينظر الفصل األول،-1
.86-12ص ص ،5ري، أزهار الرياض، جاملقّأمحد -2
.92، ص 1كبريهم الذي يقصد بالزيارة، أبو عبد اهللا الـمقّري، القواعد، ج-3
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ىل إوأشار - ا ألقمنا هذا من هناشرفك قطعولو علمنا من سبعمائة عام ته منذ أزيدبصح

.1»فسكت املزواروأجلسناك جملسه،-السلطان أيب عنان

من جهة،عتزازه بشرفه العلميـما يدل على انإن دلّ على شيء فوهذا املوقف إ

. من جهة ثانيةبداء عن رأيهوقدرته يف اإلوشجاعته

":األئمة من قريش"مقّري والسلطان أبو عنان أثناء شرح حديث ـال. 2. 2

صحيح "قراءة بعض كتب احلديث منها "مريينـأبو عنان ال"كان من عادة السلطان 

شرحها، وحدث أن "الـمقّري"ومن مث يتوىل حبضرة أكابر فقهاء فاس وخاصتهم،" مسلم

بذلك ن أفصحإ«:قال الناسف، "مـة من قريشئاأل"حديث ىل قراءة وصل يف شرحها إ

شرح إىلفلما وصل،»ن وري وقع يف حمضور فجعلوا يتوقعون ذلكاستوغر قلب السلطان وإ

:وقال بعد كل كلمة،ثالثا»إن األئمة من قريش« : طان واجلمهورلاحلديث قال حبضرة الس

القرشي اليوم مضنون، أنت ال عليك فإنّ« : ىل السلطان وقالنظر إمث، »هم متغلبوغري« 

نصرف ملرتله بعث له اوملّا ،»أهل للخالفة إذ توفرت فيك بعض الشروط واحلمد هللا

.2السلطان ألف دينار

.281ص ،5مقّري، نفح الطيب، جـال؛ أمحد 426ص ،التنبكىت، نيل االبتهاج-1
 .Ch.broseelard ,op.cit, p403.

.426ص ،املصدر نفسهالتنبكيت،-2
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:الـمقّري مـع شيخـه ابـن الـحكم. 3. 2

حممد بن حممد "يف تكملة "بن حكم السلوىإبراهيم ا"يوما مع شيخه "الـمقّري"تذاكر 

شرح األب على تكملة "أبو عبد اهللا الـمقري"ل ففضلشرح التسهيل ألبيه،1"بن مالك

:هةـبديـعلى ال"الـمقّري"ال ـقـفبن،االبن، وخالفه شيخه مفضال تكملة اال

عـهـود مـن اآلباء تـوارثـهـا األبـنـا

:اـة أيضـهديـه بـه شيخـليـرد عـف

. 2بـنـوا مـجدهـا لـكن بنـوهـم لـها أبـىن

يتضح جليا تكامل شخصيته العلمية واليت ،"لـمـقّريا"ـلواقفهذه املمن خالل 

فقد اتصف بقوة الشخصية يف إبداء الرأي سواء مع السلطان تتوفر فيها الشجاعة والـجرأة،

. "نقيب األشراف"وحىت مع "ابن احلكم"مع شيخه أو"عنانأيب"

له شرح على ألفية والده ابن ناظم األلفية حممد بن مالك ،اهللا حممد بن حممد بن مالك حنوي،هو بدر الدين أبو عبد- 1
؛ 373ص ،7، النجوم الزاهرة، جابن ثغري الربديم،1287/ـه686يف علوم البالغة وسواها تويف سنة " املصباح "و
.234-233ص ص ،2الطيب، جنفح؛ أمحد الـمقري، 96لسيوطي، بغية الوعاة، ص ا

.37،ص 5ي، أزهار الرياض،جمقّرـالأمحد -2
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:خامتــة

أبو عبد اهللا املقّـري ورحلته " أقدم يف ختام هذا العمل الذي تناولت فيه موضوع 

وعة تبأهم االستنتاجات املتوصل إليها م"العلمية بني تلمسان وحواضر املغرب اإلسالمي 

:ببعض املالحظات

نّ القرن الثامن اهلجري املوافق للقرن الرابع عشر امليالدي هو العصر التارخيي لشخصية إ

وقد شهد هذا العصر بتلمسان عاصمة الدولة الزيانية ومسقط رأس ،أبو عبد اهللا حممد املقّري

.خمتلف اجلوانبري وحبواضر املغرب اإلسالمي اليت ارحتل إليها  حتوالت عميقة يف املقّ

يف أغلب الفترات اليت عايشها سية واالجتماعية للدولة الزيانيةفقد كانت احلياة السيا

حيث شهدت املنطقة فترات ضعف وهيمنة أجنبية بسبب ما ،والفنتبمتميزة باالضطرايراملقّ

اليت هذه األخرية،من الغربأصاا من هجمات الدولة احلفصية من الشرق والدولة املرينية

إضافة ،)م1349/ـه749م إىل 1337/هـ737(سنة12سيطرت على املنطقة مدة تنيف عن 

أيب محو موسى "إىل ذلك الفنت الداخلية بسبب التنافس على العرش مثلما حدث بني 

- 718("أبو تاشفني عبد الرمحان"وابنه ) م1318-1308/هـ718- 707("الزياين

) .م1337- 1318/هـ737

عدم توفر االستقرار السياسي ف،احلياة السياسيةأخذ نفس منحىمل تملنطقة احلالة العلمية با

إذ متيزت احلياة الفكرية يف القرن الثامن اهلجري بنشاط ثقايف مل يؤثر على االزدهار الثقايف،

إىل ذلك يعوداإلسالمي كفاس وتونس وجباية وغرناطة، وبمستمر بتلمسان وحواضر املغر

ايف الكبري بني ملوك املغرب اإلسالمي وحرصهم على توفري شروط النمو التنافس العلمي والثق

فضال عن الرحلة يف طلب العلم واالحتكاك بالعلماء . الثقايف كتشجيعهم للعلماء وطلبة العلم

اليت " ابين اإلمام"مدرسة كاملؤسسات التعليمية بتلمسان ائج ذلك انتشار نتكان من فالوافدين،

من أملع طلبتها واستفاد ممن درس ا من األعالم، كما تطورت "ملقّريأبو عبد اهللا ا"كان 

الذين كانوا ،يد عدد العلماء والطالب باملنطقةوتبعا هلذا تزاخمتلف العلوم العقلية والنقلية،
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والتعمق ةيتنقلون بكامل احلرية بني احلواضر اإلسالمية، مما أتاح فرصة التالقح واحلوار واملناظر

.واإلقبال على الدراسة خمتلف املؤلفات السيما الفقهية منهايف البحث

زيادة ،"أبو عبد اهللا حممد املقّري"كل ذلك كون املناخ العلمي الذي استفاد منه مترمجنا 

مما على كونه ينحدر من أسرة متيزت بالعلم واد والثراء عندما احتضنته يف طفولته وشبابه،

.على طلب العلمحريصا نشأته نشأة دينية وساهم يف

نّ إ، فللمقّريإىل جانب اإلرهاصات األوىل اليت سامهت يف  تكوين الشخصية العلمية 

هي األخرى قد ،اإلسالمي خاصة واملشرق عامةبالرحلة العلمية اليت قام ا إىل حواضر املغر

كاك م وفرت له فرصة مثينة يف االتصال املباشر بأشهر الشيوخ واإلكثار منهم واالحت

وال يفوتنا هنا اإلشارة إىل أن هذا التنقل بني ،اليت نبغ فيهاةوحماورم يف بعض املسائل الفقهي

حواضر العامل اإلسالمي جاء ألسباب متعددة ففي املرحلة األوىل كان دف طلب العلم 

الحقة كان واالستزادة من ينابيعه، مث دف أداء فريضة احلج ولقاء مشايخ املشرق، ويف مرحلة 

لظروف سياسية منها نتيجة اصطحاب السلطان املريين له وتعيينه مبناصب داخل الدولة املرينية 

.كالقضاء والسفارة 

يف دفع احلركة العلمية بتلمسان وحواضر املغرب ريأبو عبد اهللا حممد املقّشارك 

:يلى  اإلسالمي من خالل رحلته العلمية وتتضح هذه املشاركة فيما

فلم يبخل بنشر علمه وثقافته على طالب العلم الذين ازدمحت م حلقات : ريسالتد-

" األعظماجلامع"بفاس و" املتوكلية"درسه يف الفترة اليت انتصب ا مدرسا، وخاصة باملدرسة 

فتخرج على يده العديد من العلماء ،ة إطالعه و كثرة حفظه وعمق آراءهلسعانظر،بغرناطة

لسان الدين ابن "أمثال ،يف خدمة الفكر والعلوم اإلسالميةور الكبري الذين كان هلم الد

وعمد هنا إىل توضيح ،وغريهم"أيب إسحاق الشاطيب"و"عبد الرمحن ابن خلدون"و"اخلطيب

.أحسن طرق التعليم والتلقي منوها بأمهية الرحلة العلمية اليت تثري زاد الطالب



158

،العلومإلسالمية مبصنفات هامة يف شىت أنواعحيث أثرى املكتبة ا:املؤلفات والكتب-

،كان تأليفه فيه من أهم ما ألّفهذا األخري،غة وآداب ومنطق وتصوف وأصول وفقهمن ل

مذهبه املالكي ووصل بعلمه إىل مستوى تقعيد دحيث ضرب فيه بسهم وافر متجاوزا حدو

إمام فن "أن يطلق عليه فكان بذلك جديرا ب،الفقهية والربط باملقاصد الشرعيةالقواعد 

ظهر فيها ميله إىل الترجيح أوذه امللكة الفقهية كانت له مواقف اجتهادية ،"القواعد

.واالحتجاج وإبداء الرأي املدعم وخمالفة غريه من الفقهاء أحيانا

إذ كانت ترد إليه أسئلة من ،ه فتاوى يف خمتلف األمور الشرعيةحيث أثرت عن: الفتاوى-

عامة الناس من مجيع أحناء املغرب لالستفتاء وبيان احلكم الشرعي يف خمتلف السطان ومن 

القضايا اليت شغلت اتمع املغريب واألندلس، ويتضح ذلك من خالل كتب النوازل خاصة منها 

.للونشريسي"املعيار املعرب"كتاب 

يكن حيث جتلت مسامهته أيضا من تقلده لبعض الوظائف احلكومية واليت مل: الوظائف-

قضاء "بفاس و" قضاء اجلماعة"يسعى إليها وإمنا كانت تأيت إليه لتقدير احلكام والناس له منها 

كما أسندت إليه مهمة وقد أثر عنه يف قضائه عدله ونزاهته وصربه،أليب عنان،"العسكر

له عن هذه أما عزهذه املهمة اليت ال تسند عادة إالّ إىل العلماء املقربني من السالطني،السفارة،

واعتناقه للتصوف مل يكن بسبب عزله عن ثر ذلك عليه وال يف عطائه العلمي،الوظائف فلم يؤ

بل مليله للزهد والتصوف الذي ميز عصره وتأثره بذلك منذ وظيفة القضاء كما أدعي عليه،

ا فكان تصوفه تصوفا رزينا معتدال على ضوء الشريعة اإلسالمية ومل يكن تصوفا منحرفصغره،

.ىل الشعوذة واخلرافات ونشر البدعإ

ساهم يف حركة اإلصالح ضد بعض التيارات املنحرفة اليت ظهرت يف جمتمع املغرب -

.فعمل على جتنيب اتمع من الوقوع فيهاياإلسالم

ه من أبرز العلماء ويشهد له بأن،ريمقّـأبو عبد اهللا الكل ذلك يؤكد عظمة شخصية 

سالمي عامة واملغرب األوسط على وجه اخلصوص يف القرن الثامن الذين أجنبهم املغرب اإل
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وصل بعلمه إىل وفقد كان جمتهدا أصيال وفقيها متفننا ومفتيا بارعا وقاضيا عادال،اهلجري،

فكان له جليل األثر يف إرساء درجة التقعيد والتأصيل والتخيري بني األقوال والترجيح بني اآلراء،

وإقرار املذهب املالكي حبواضر املغرب اإلسالمي من خالل رحلته دعائم النهضة العلمية 

.     العلمية

قد يف األخري نأمل أن يكونوكانت هذه أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذا العمل، 

حبواضر عبد اهللا املقّريأبوساهم ولو بقليل يف إماطة اللثام عن اجلهود العلمية لشخصية 

اصة واملغرب اإلسالمي مي وأن يكون لبنة من لبنات تاريخ املغرب األوسط خاملغرب اإلسال

أما آفاق هذا املوضوع فهو يمثّل إضاءة لبحوث الحقة تتصدى لبعض اجلوانب بصفة عامة؛ 

.اخلفية منه؛ واليت مل تسمح طبيعته باالستطراد فيها
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.1م16/ھـ10م إلى ق 13/ھـ7ول المغرب اإلسالمي بعد الموحدین من ق د:1الـمـلحـق رقـم 

م16ـه10م إىل ق13-ـه7علماء أسرة املرازقة ودورهم الثقايف بتلمسان من قنصر الدین بن داود ، 1
150ص،
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.شجرة نسب أسرة املقّّري: 2الـمـلحـق رقـم 

.27صأبو األجفان،،203،ص5أمحد املقّري،نفح الطيب،ج

علي المقري 
)من قریة مقرة( 

أبو بكر

عبد الرحمان 
)من أصحاب أبي مدین شعیب( 

استقر بتلمسان أواخر القرن السادس

أبو بكر

یحي 
لھ خمسة أبناء اثنان منھما أرومتا أبي عبد (

)اهللا

أحمد 

محمد
)هللا لألمجد أبي عبد ا(

محمد

عمر

أخت أبي عبد اهللا 
المقري 

ابو عبد اهللا محمدأم أبي عبد اهللا المقري  
)   خال أبي عبد اهللا المقري(

علي
ألف لھ أبو عبد اهللا 

المقري
كتاب عمل من طب لمن 

حب 
محمد بن مرزوق 

أبو عبد اهللا محمد
المقري

)صاحب الكلیات الفقھیة(
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.تلمسان حنو حواضر املغرب األدىنحركة رحلة املقّري من :3الـمـلحـق رقـم 

.251-249، ص 5، أمحد املقري، نفح الطيب، ج72- 69ص،5جأزهار الرياض،أمحد املقّري،
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حركة رحلة املقّري من تلمسان حنو بالد املشرق واملغرب األقصى:4الـمـلحـق رقـم 
.واألندلس

.،ص 5ياض،جأمحد املقّري،أزهار الر

.75-73ص،5أمحد املقّري،أزهار الرياض،ج
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.شفاعة سلطان غرناطة لدى أيب عنان لفائدة العامل املقّري:5الـمـلحـق رقـم 
،فإننا وقفنا - ))وصل اهللا سعدكم ،وحرس جمدكم،وضاعف نعمته لديكم((-وإىل هذا،" 

وفّقنا اهللا -أيب عبد اهللا املقّريالفاضل ] الفقيه[خ الصاحل على كتابكم الكرمي يف شأن الشي
يف )) به((، وما أشرمت مبالقة، وما بلغكم من تقاعده -وإياه ملا يزلف لديه،وهدانا ملا يقّرب إليه
.ما أمجلْتم يف ذلك وفسرمت) مجيع(أمره؛ فاستوفينا مجيع ما قررمت،واستوعبنا

، ))املعادة(( أمتعنا اهللا ببقائكم الذي يف ضمنه اتصـالُ السعادة-ناواعلموا يا حملَّ والد
، أننا ملّا انصرف عن بابنا هو ومن رافقه عن انشراح صدور وتكييف -وتعرف النعم املعتادة

جزلٍ مبا تفضلتم به وسرور، تعرفنا أنه تقاعد مبالقة عن صحبه ،وأظهر االشتغالَ مبا خيلّصه عند 
وصرف الوجه إىل التخلّي مشفقاً من ذنبه ،واحتج بأنّ قصده ليس له سبب، وال تعين له ربه،

يف الّدنيا أرب،وأنه عرض عليكم أن تسمحوا له فيما ذهب إليه، وتقروه عليه،فيعجل 
عرب، وال مباالةً ت)) عندنا((البدار،وميهد حتت إيالتكم القرار؛ فلما بلغنا هذا اخلرب ،مل خيلق اهللا 

ذلك الغرض ال تلتفت إليه عني، فإنّ /مثل/أعددناه فيما يذكر ،وقطعنا أنّ األمر فيه هين، وأنّ
بابكم غين من طبقات أويل الكمال،ملي بتوسيغ اآلمال ،موفور الرجال،معمور بالفقهاء 

اء فرسان الرواية العارفني بأحكام احلرام واحلالل، والصلحاء أويل املَقامات واألحوال، واألدب
واالرجتال، وال ينقص بفقدان احلصى أعداد الرمال،وال يستكثر بالقطرة جيش العارض 

من / غرض/املنثال،مع ما علم من إعانتكم على مثل هذه األعمال،واستمساككم بإسعاف 
ناه أمر مقامه، لقابل)) من((صرف وجهه إىل احلالل ؛ ولو علمنا أنّ شيئاً يهجس يف اخلاطر 

بعالج سقامه؛مثّ مل ينشب أنتالحق حبضرتنا بارزاً يف طور التقاّل والتخفيف، خالطاً نفسه 
باللّفيف، قد صار نكرة بعد العلمية والتعريف،وسكن بعض مواضع املدرسة منقبضاً عن الناس، 

.ال يظهر إال لصالة يشهد مجاعتها،ودعوة للعبادة خياف إضاعتها
لكم اجللّة، الّذين حتق ملثلهم التجلّة فحضروا لدينا، وأدوا املخاطبة الكرمية مث تالحق أرسا

كما ذُكر إلينا ،وتكلّمنا معهم يف القضية، وتنخلّنا يف الوجوه املرضية، فلم جند وجهاٌ 
))ك )) أخلصتربيف هذا الغرض، وال عالجاً يتكفّل بربء املرض ،من أن كلّفناهم اإلقامة اليت ي
/ه /منبيذا الكتاب الّذي مضمن قامكملُ على إيثارها، خبالل ما خناطب معمشفاعة جوارها،وي

يضمن حياؤكم احتسابها، ويرعى انتماَءها إىل اخللوص وانتساا،ويعيدها قد أَعملت احلُظوةُ 
ة، فأنتم املثلُ الذّائع يف عموم احلد يف املهمقصكم ومثلكم من يها؛ ونقصدأثواب لم وعلو
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اهلمة،بأن تصدروا له مكتوباً مكمل الفصول،مقرراألصول،يذهب الوجل، ويرفع اخلجل، 
ويسوغ من مآربه لديكم األمل، وخيلص النية ويرتب العمل،حتى يظهر ما لنا عند أبوتكم من 

إيابه، تكميل املقاصد،جرياً على ما بذلتم من مجيل العوائد؛وإذا حتصل ذلك كان بفضل اهللا
وأناخت بعقوة وعدكم الويفّ ركابه،وحيصل ملَقامكم عزه وجمده وثوابه؛وأنتم ممن يرعى أمور 

على ما أُسـس من فضل البداية،وتحقّقِ ]تعاىل[اد حق الرعاية، ويجري يف معاملة اهللا 
.الظّنون فيما لديه من املدافعة عن حوز اإلسالم واحلماية

أعجلْنا به اإلعالم، وأعملْنا األقالم، بعد أن أجهدنا االختيار وتنخلّنا هذا ما عندنا
الكالم؛وجوابكم باخلري كفيل،ونظركم لنا وللمسلمني مجيل؛ واهللا تعاىل يصل سعدكم، وحيرس 

)).الكرمي عليكم ورمحة اهللا وبركـاته((جمدكم،ووالسالم 

خال القرنني (أمحد عزاوي، الغرب اإلسالمي، 204- 199ابن اخلطيب،كناسة الدكان، ص
.  474- 473، ص )هـ8و7
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باألمان من أيب عنان بعد شفاعة سلطان حصول املقّري على وعد: 6الـمـلحـق رقـم 
.غرناطة
ويضفي (( ،وينجز العدة ويتمم الفضيلة ،املقام الّذي حيسب الشفاعة ويرعى الوسيلة" 

(( ويعين محده املمادح العريضة الطّويلة ،مقام حملّ والدنا الذي كرم جمده،،))جمده املنن اجلزيلة 
عقده ،وخلص يف األعمال الصاحلة قصده،وأعجز األلسنة ]تعاىل[،وصح يف اهللا ))ووضح سعده

يرعاها (( ،أبقاه اهللا لوسيلة }ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا{،السلطان الكذامحده 
. عاها ،وأخالق مجيلة جتيب دعوة طبعه الكرمي إذا دعاها،وشفاعة يكرم مس))

وممجد مقامه الشهري ،املتشيع ألبوته الرفيعة قوال باللّسان واعتقادا ،الكبريمعظم سلطانه
فالن،سالم كرمي ]] األمري[[بالضمري،املعتمد منه بعد اهللا على امللجإ األمحى والويلّ النصري،

.،ورمحة اهللا وبركاته])وأبوتكم الفضلى ([ص مقامكم األعلى، و،طيب بر عميم، خي
اهللا الذي جعل اخللق احلميدة دليال على عنايته مبن حالّه حالها،وميز ا أما بعد محد

على والصالةاليت بكرامته وتوالّها،محدا يكون كفؤا للنعم اليت أوالها ؛]]النفيسة[[النفوس 
عبده ورسوله املترقي يف درجات االختصاص أرفعها وأعالها،املمتاز من سيدنا وموالنا حممد

عن آله وصحبه والرضىأنوار اهلداية بأوضحها وأجالها ،مطلع آيات السعادة يروق جمتالها؛
ابتالها، وعسل ذكرهم يف األفواه فما أعذب أوصافهم على الّذين خرب صدق ضمائرهم ملّا

بالسعادة اليت يقول -عالها] تعاىل[ حرس اهللا–م أبوتكم ملقاالدعاءاأللسن وأحالها؛و
،والصنائع اليت ختترق املفاوز بركائبها املبشرات فتفلي "أنا طالّّع الثّنايا وابن جالها " } الفتح{

.فالها
((تعاىل[كتب اهللا - فإنا كتبناه إليكم عزة مشيدة البناء ، وحشد على أعالم )) لكم] 

يوش الثّناء،وقلّدكم من قالئد مكارم األخالق ما يشهد لذاتكم منه بسابقة صنائعكم الكرام ج
) على(، جمدد )ظاهرة الثّناء(حرسها اهللا ،والود باهر السناء من محراء غرناطة، -االعتناء

.األناء، والتشيع رحب الدسيعة والفناء
م الكرمي يف شأن الشيخ ، فإننا خاطبنا مقامك-وصل اهللا سعدكم،وحرس جمدكم-وإىل هذا،

لنا وله ،وبلّغ اجلميع من فضله ] تعاىل[ ،خار اهللالصاحل أيب عبد اّهللا املقّّري))احلافظ((الفقيه
العميم أمله، جوابا عما صدر عن مثابتكم فيه من اإلاشارة املمتثلة،واملآرب 
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لها بأبوابكم اليرد بالشفاعة اليت مث} يف ذلك{املهملة، نصادركم ))غري((املعملة،والقضايا
وظمـأها عن مناهل قبولكم وال حيد واليصد،حسبما سنه األب  الكرمي واجلد، والقبيل الّذي 
وضح منه يف مكارم الرسم واحلد، ومل نصدر اخلطاب حىت ظهر لنا من أحواله صدق املخيلة، 

بخيلة،وظهر ختيله عن وتبلّج صبح الزهادة و الفضيلة،وجود النفس الشحيحة بالعرض األدىن ال
هذه الدار،واختالطه باللّفيف والغمار،وإقباله على ما يعين مثله صلة األوراد ومداومة االستغفار، 
وكنا ملّا تعرفنا إقامته باملالقة هلذا الغرض الذي شهره، والقصد الذي أبرزه للعيان وأظهره، أمرنا 

ليه سيب من ديوان األعشار الشرعية وصريح أن يعتىن بأحواله، ويعان على فراغ باله، وجيرى ع
مسألة مستند صحيح الستدالله؛ ففر من مالقة على ما تعرفنا )) غري((ما أتاك من : ماله؛ وقلنا

وقعد حبضرتنا مستور املنتمى واملنتسب ،وسكن باملدرسة بعض األماكن املعدة هلذا السبب،
لطّلب، حبيث مل يتعرف وروده ووصولُه االّ منن ال لسكىن املتسمني باخلري واحملترفني ببضاعة ا

.يؤبه بتعريفه،ومل تتحقق زوائده وأصوله لقلّة تصريفه

وعرضت على سوق احللم والفضل الشفاعةُ، مث تالحق أرسالُكم اجللّة فوجبت حينئذ 

اضه عن زيد اخلَلق من االستلطاف واالستعطاف البضاعةُ ،وقررنا ما حتقّقنا من أمره، وانقب
وعمره واستقباله الوجهةَ الىت من ولَّى وجهه شطرها فقد آثر أثرياً،ومن ابتاعها مبتاع الدنيا فقد 

ذلك الغرض الذي رماه بعزمه )) له((نال فضالً كبرياً وخرياً كثرياً وسألْنا منكم أن تبيحوا 
منه طالب الدنيا بسهمه ،وحيصلَ منه طالب ،وقصر عليه أقصى مهّه،فما أخلَق مقامكم أن يفوز 

اآلخرة على حظّه الباقي وقسمه ،ويتوسلَ الزاهد بزهده والعلم بعلمه ،ويعول الريئ على فضله 
.ويثق املذنب حبمله

فوصل اجلواب الكرمي مبجدد األمان ،وهو أرب من آراب ،وفائدةٌ من جراب ،ووجه من 
أنّ املَطْـلَ بعد جفاء ،واإلعادةَ ليس يثقلها إخفاء ،ودكم مبا ضمنا عنه وجوه إعراب، فرأينا 

من صفة } عن رضى منه{إىل العزم عليه يف ارحتاله ،وأن يكون االنتقال } اآلن{وفاء ،وبادرنا 
مثرة املقصد، ويبلغ طيه اإلسعاف على الطّريق األقصد ،اذ } له{حاله ،وأن يقتضي 

وبني املخافة ممن جبانب اهللا تعلّق من مثلكم حاصالً ،والدين املتني بني نفسه ملثله]) األمان([كان
وطالب كيمياء السعادة بإعانتكم واصالً  ؛ وملّا مدت اليد يف تسويغ حالة هديكم عليها فاصالً

حةُ  ما ال يسعنا فيه مسا-أبقاكم اهللا-أبداً حيرض، وعلمكم يصرح مبزيتها فال يعرض،فكملوا
ووفّوا غرضنا من ((الكتاب وأَحلقوا باألصل حديث هذه اإلباحة فهو أصح حديث يف الباب،
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،وقصد غافر الذّنب ))وخـلُّوا بينه وبني مراده من ترك األسباب ]]ومجيل عهدكم [[جمدكم 
ة وقابل التوب بإخالص املتاب ،والتشمريِ ليوم العرض وموقف احلساب،وأظهِروا عليه عناي

من جناب ،ومعاذَ اهللا أن تعود شفاعتنا من لدنكم -أعلق اُهللا به يدكم–اجلناب الذي تعلّق به 
غري مكملة اآلراب وقد بعثنا من ينوب عنا يف مشافهتكم فيها أمحد مناب ،ويقتضي خالصها 

،يسبق بالرغبة ال بالغالب،ومها فالن وفالن؛ولوال األعذار لكان يف هذا الغرض إعمالُ الركاب
هذا القصد من مكارمكم ما يوفّر الثّناء اجلميل ،ويريب على ))تولُون((إعالم الكتاب؛وأنتم

حانه يبقيكم لتأييد وهو سب([وثيقةَ التسجيل ،)) العقد((التأميل، ويكتب على الود الصريحِ 
تكم ومثاب/خيص مقامكم األعلى [،وإنالة الرفد اجلزيل،والسالم الكرمي ])اد األثيل

.وبركاته] تعاىل[ورمحة اهللا /الفضلى
. }ومخسني وسبعمائة]سبعة[يف احلادي والعشرين جلمادى اآلخرة من عام {

-475، أمحد عزاوي، املرجع السابق، ص 208- 205ابن اخلطيب، املصدر السابق، ص
478.
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.ملن حبعمل من طبالصفحة األوىل من كتاب :7الـمـلحـق رقـم 

ـ  عمل من طب ملن حبأبو عبد اهللا املقّري، راين ، حتقيق أيب الفضل بدر بن عبد اإللـه العم
.07الطنجي، املصدر السابق، ص
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.الصفحة األخرية من خمطوط عمل من طب ملن حب: 8الـمـلحـق رقـم 

.08املصدر السابق، ص أبو عبد اهللا املقّري،
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.عمل من طب ملن حبالورقة:9رقـم الـمـلحـق 

.املقريعبد اهللا حممد بن حممديبأل، عمل من طب ملن حب:خطوطاملعنوان 
./ 92 رقم املخطوط 

.52األوراقعدد 
.مؤسسة امللك عبد العزيز الدار البيضاء: املصدر

الكتب ريف داوطبع كامالاألجفانأبوطبع منه قسم الكليات يف تونس حتقيق حممد : مالحظة
العلمية بريوت حتقيق بدر العمراين
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."عمل من طب ملن حب"القسم الرابع من كتاب :10الـمـلحـق رقـم 

.، املصدر السابق"عمل من طب ملن حب"ن كتاب القسم الرابع م
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.الصفحة األخرية من خمطوط عمل من طب ملن حب:11الـمـلحـق رقـم 
.

.، املصدر السابق"عمل من طب ملن حب"القسم الرابع من كتاب 
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الصفحةألعالمأمساء ا

أ

92-70-60- 38اآلبلي أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدري التلمساين

38ابن بطوطة

76- 22ابن زيتون

75- 74ابن حيدرة

88أمحد بن هالل الربيعي

77- 64ابن مرزوق اجلد

104-72- 59ابن مرزوق اخلطيب

103-53-51-49- 45مـابن مري

113-81-66- 63ابن عباد الرندي

75ابن عبد اهللا بن هارون

76- 75-74-38- 22ابن عبد السالم اهلواري التونسي

80- 73ابن عبد الرفيع 

103ابن عماد احلنبلي

77-76- 75-74- 39ابن عرفة

106- 102-84- 51ابن فرحون

112ابن صالح

73- 67ابن قنفذ أبو العباس أمحد
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-125-111-97-96- 66-65- 40يبـالشاطوسىـبن مإبراهيم
127 -139 -144

45- 43اإلدريسي 

147-61- 56أبو إسحاق إبراهيم بن حكم الكناين السلوى

78- 49أبو إسحاق بن عبد اهللا اليزناسي

33-32- 19أبو بكر احلفصي

114-11- 55أبو بكر حممد بن عبد الرمحن بن الفخار

15- 14اهللا بن خطاب املرسي األندلسيأبو بكر حممد بن عبد

100- 55أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم البلفيقي السلمي

16أبو الوليد إسـماعيل بن يوسف الثاين

80أبو زيد الرجراجي

73-36- 25أبو زيد عبد الرمحان بن اإلمام

24أبو زيد القريواين

58الصنهاجيأبو زيد عبد الرمحن بن يعقوب بن علي

80- 38أبو زيد عبد الرمحن بن عفان الـجزويل

19أبو زكرياء يـحي األول احلفصي

84أبو احلسن بن فرحون 

77أبو احلسن علي الـمنتصر

21- 16أبو احلجاج يوسف بن إسـماعيل

80أبو احلسن اجلبار

113أبو احلسن الرندي

79- 72-أبو الـحسن الصغري املغريب
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114جاطييأبو احلسن الق

-34-33- 31-26-25-20- 15أبو احلسن الـمريين
37 -38-41

132- 101-95- 65مالقيـأبو احلسن النباهي ال

62-38أبو احلسن علي بن مزاحم املكناسي

56- 55-54-41- 36-32-31-30- 20أبو محو موسى األول

20أبو محو موسى الثاين

33-32- 19أبو حيي أبو بكر 

104أبو يـحي الشريف

66أبو يـحي املطغري

16أبو مالك عبد الواحد

46-41- 40أبو مدين بن شعيب بن احلسني األندلسي

60-36- 23أبو موسى عمران املشذايل  البجائي

108أبو حممد السيد البطليوسي

84أبو حممد عبد الوهاب الـجربيت

87- 84مد عبد اهللا بن سليمان املـنويفأبو حم

79- 41أبو مـحمد عبد املؤمن الـجانايت

63- 15أبو حممد عبد املهيمن احلضرمي

114-80- 62أبو حممد عبد اهللا بن الناصر ااصي

79أبو حممد عبد العزيز القروي الفاسي

34أبو سعيد الثاين

73أبو العباس أمحد بن عمران
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63- 42- 41س أمحد بن حممد بن مرزوقأبو العبا

42- 40أبو العباس القباب

- 100-66-59-52-51-50- 45ريمقّـأبو العباس ال
104 -107 -113 -114 -115-118 -
121 -122-123 -124-125-144

84أبو العباس بن رضى الدين

113أبو عبد اهللا ااري

72أبو عبد اهللا الزواوي

101-39-38-26- 23الشريف التلمساينأبو عبد اهللا 

38- 20أبو عبد اهللا الشوذي امللقب بسيدي احللوي

101- 94أبو عبد اهللا الفشتايل

114أبـو عبد اهللا الـقيجاطي

114-80- 62أبو عبد اهللا ااصي

80أبو عبد اهللا النفزاوي

110ركـو عبد اهللا بن زمـأب

63- 38أبو عبد اهللا بن سليمان السطي

75أبو عبد اهللا بن هارون األندلسي

114هاجيصنو عبد اهللا بن سعيد بن عثمان بن سعيد الـأب

61أبو عبد اهللا حممد التميمي

72أبو عبد اهللا حممد ابن أبو يعقوب الزواوي

77- 62أبو عبد اهللا مـحمد الـزبيـدي

38أبو عبد اهللا حممد الصباغ املكناسي
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114- 113- 112- 111ن بقيبحممد بن سعيد بن لبو عبد اهللا ـأب

76أبو عبد اهللا حممد بن سالمة

66- 61-60- 42اجلمحي املراكشيأبو عبد اهللا حممد بن شاطر

76أبو عبد اهللا مـحمد بن عبد الستـار

61أبو عبد اهللا حممد بن عبد النور

114-93- 63أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد الرزاق اجلزويل

112حممد بن علي بن عالقأبـو عبد اهللا 

58أبو عبد اهللا حممد بن حممد القرموين

61أبو عبد اهللا حممد بن هدية القرشي

76أبـو عبد اهللا مـحمد بن يـحي بن احلباب

62أبو عبد اهللا حممد بن حيي بن النجار

72أبو عبد اهللا حممد بن يـحي الباهلي الـمسفّر

111الترمذييسى حممد بن عيسى أبو ع

109-73-72- 22أبو علي  ناصر الدين املشذايل

73أبو علي حسني بن حسني

113- 79أبو عمران العبدوسي

62أبو عمران موسى املصمودي

-42-38-35- 34-31-26-21- 20أبو عنان فارس بن أبو احلسن علي
66 -92-93 -94-96 -99-100 -

101 -102 -103 -104 -107 -114-
129 -146 -147

80أبو الفضل راشد

24أبو القاسم بن اجلالب البصري
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110جزيأبو القاسم بن

15أبو القاسم بن رضوان  املالقي

89أبو القاسم حممد بن السلماين الشافعي

64-60-56-41- 16أبو تاشفني عبد الرمحن األول

79أبو ضياء مصباح بن عبد اهللا اليالصويت

53- 49بن القاضيأمحد

42أمحد بن إدريس البجائي

75- 74أمحد بن حيدرة

113-65-53- 45أمحد الونشريسي

123- 53أمحد زروق الربنسي

130-79-75-65- 51-50- 45محد التمبكيتأ

40أحـمد القباب

86أثيـر الـدين أبـو حيـان الـغرناطي

ب

32بنو توجني

100- 55و الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم البلفيقي السلمي أب

60-36- 23البجائي أبو موسى عمران املشذايل  

108البطليوسي أبو حممد 

114- 113- 112- 111و عبد اهللا حممد بن سعيد ـن بقي أبببن لب

72الباهلي الـمسفّر أبو عبد اهللا حممد بن يـحي 

24البصري أبو القاسم بن اجلالب 
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42ائي أمحد بن إدريس البج

123- 53الربنسي أمحد زروق 

111البخاري حممد إمساعيل

24البغدادي القاضي عبد الوهاب

ج

64أبو عبد اهللا بن مرزوق اجلد 

.80- 38الـجزويل أبو زيد عبد الرمحن بن عفان 

80اجلبار أبو احلسن 

84الـجربيت أبو حممد عبد الوهاب 

.79- 41بو مـحمد عبد املؤمن الـجانايت أ

66-61-60- 42املراكشياجلمحي أبو عبد اهللا حممد بن شاطر

.114-93- 63اجلزويل أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد الرزاق 

24بن اجلالب أبو القاسم البصري

110جزي أبو القاسم بن

88اجلوزية شـمس الدين بن القيم 

.74ابن مجاعة

د

112الداين عمرو

هـ

75ابن هارون األندلسي أبو عبد اهللا 

61بن هدية القرشي أبو عبد اهللا حممدا
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.76-75-74-38- 22اهلواري ابن عبد السالم التونسي

و

49عبد الواحد الونشريسي

-130-124-118- 113- 103- 79الونشريسي
131.

110ابن جابر الوادي آشي

43-21- 20الوزان حسن

ز

22ابن زيتون

77- 62الـزبيـدي أبو عبد اهللا مـحمد 

74الزواوي أبو عبد اهللا حممد ابن أبو يعقوب 

ح

103احلنبلي ابن عماد 

34-33- 19احلفصي أبو بكر 

43-21- 20حسن الوزان

62- 15احلضرمي أبو حممد عبد املهيمن 

38- 20احللوي أبو عبد اهللا الشوذي 

77حلليب منصور ا

44احلموي ياقوت 

43احلمريي

49حاجي الوهراين

ي
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78- 49اليزناسي أبو إسحاق بن عبد اهللا 

21- 16يوسف أبو احلجاج بن إسـماعيل

52-51-48- 46حيي بن عبد الرمحن املقري

79- 20اليالصويت أبو ضياء مصباح بن عبد اهللا 

44ياقوت احلموي 

49سلكسيينحي الـي

14يغمراسن

ك

147-16- 56الكناين أبو إسحاق إبراهيم بن حكم 

124الكتاين عبد احلي 

ل

24اللخمي

87ابن اللبان شـمس الـدين حممد بن أمحد 

م

132- 101-95- 65مالقي أبو احلسن النباهي ـال

62- 38املكناسي أبو احلسن علي بن مزاحم 

60-36- 23وسى عمران  البجائياملشذايل أبو م

87- 84املـنويف أبو حممد عبد اهللا بن سليمان 

114-80-62ااصي أبو حممد عبد اهللا بن الناصر 

- 100-66- 52-51-50- 45ري أبو العباس مقّـال
104 -107-113 -114-115 -
122 -123 -124-125 -129-144

38املكناسي أبو عبد اهللا حممد الصباغ
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66-61-60- 42اجلمحي املراكشي أبو عبد اهللا حممد بن شاطر

72الـمسفّر أبو عبد اهللا حممد بن يـحي الباهلي 

109-73-72- 22املشذايل أبو علي  ناصر الدين 

62املصمودي أبو عمران موسى 

-42-38-35-34-31-26-21- 20الـمريىن أبو عنان 
66 -92-93-94 -96-99-100 -

101 -102-103-104-107-
114 -129 -146-147

15املالقي أبو القاسم بن رضوان  

50- 49سعيد  أبو عثمانريمقّـال

89الـمالكي صدر الدين الغماري 

52- 51-48- 46ري عبد الرمحن مقّـال

103خملوف حممد 

76- 75-74-38- 22حممد بن عبد السالم اهلواري

63بن مرزوق العجيسيحمدـم

75مـحمد األجـمـي 

41حممد األنصاري الـمالقي 

125- 122-119- 56حممد الفاضل بن عاشور

104- 45حممد بن عبد الكرمي

114-113- 112املنتوري

131املازوين

ن

132- 101-95- 65النباهي

113-81-66- 63و عبد اهللا الرنديـالنفزي أب
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80فزاوي أبو عبد اهللالن

62ابن النجار أبو عبد اهللا 

61الندرومي ابن عبد النور

س

147-61- 56السلوى أبو إسحاق إبراهيم بن حكم الكناين 

100- 55السلمي أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم البلفيقي 

35أبو سعيد الثاين الزياين

63-39- 38مان السطي أبو عبد اهللا حممد بن سلي

78ابن سالمة أبو عبد اهللا حممد 

89ابن السلماين الشافعي أبو القاسم حممد 

- 79-66-64- 59-55-53- 51السلماين ابن اخلطيب
96 -97-99-102 -104-110 -

129

100- 55السلمي أبو االربكات البلفيقي

55بن سناري عبد اهللا األوسي

50ر السالسي علي بن عم

49حي ـالسلكسيين ي

33- 31- 20أبو سعيد املريين

23سعيد العقباين

ع

92-70-60- 38العبدري اآلبلي التلمساين

79- 26عبد العزيز أبو حممد القروي الفاسي

124عبد احلي الكتاين 
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49عبد الواحد الونشريسي

46ريمقّـعبد الرمحن بن أبو بكر ال

51الفاسيعبد القادر

49عبد الوهاب الزقاق

50عبد الوهاب بن منصور

24عبد الوهاب البغدادي

51عيسى الثعاليب

107بن احلاجبعثمان بن عمر

50علي بن عمر السالسي

49عمر الراشدي

73عالء الدين القونوي

ف

79- 26الفاسي أبو حممد عبد العزيز القروي 

51الفاسي عبد القادر

108فضل الدين حممد اخلوجني

101- 94الفشتايل أبو عبد اهللا

ص

89صدر الدين الغماري

58الصنهاجي أبو زيد عبد الرمحن بن يعقوب بن علي 

114و عبد اهللا حممد  بن سعيد بن عثمان ـهاجي أبصنال

ق

114عبد اهللاجاطي أبو يالق

79- 26القروي أبو حممد عبد العزيز الفاسي
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42- 40القباب أبو العباس 

53القلقشندي

73القونوي عالء الدين

58القرموين أبو عبد اهللا حممد بن حممد 

61القرشي أبو عبد اهللا حممد بن هدية

24القريواين أبو زيد 

ر

80الرجراجي أبو زيد 

113الرندي أبو احلسن 

113-81-66- 63الرندي ابن عباد

ش

- 125- 111-97-96-66-65- 40وسىـبن مإبراهيميبـاطالش
127 -139 -144

38- 20الشوذي أبو عبد اهللا 

101- 39-38-26- 23الشريف أبو عبد اهللا التلمساين

89الشافعي أبو القاسم حممد بن السلماين 

88شـمس الدين بن القيم اجلوزية 

104الشريف أبو يـحي 

87د بن أمحد بن عدالن شـمس الـدين حمم

89شـمس الدين بن سامل 

87شـمس الـدين حممد بن أمحد بن اللبان 

86شـمس الـدين حممود األصبهاين
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100- 66-59-52-51-50- 45أبو العباس املقري= ريمقّـين أمحد الشهاب الد -
104 -107-113 -114 -115 -118 -
121 -122 -123 -124 -125-147

ت

88ين علـي التبـريزيتاج الد

89- 88تقي الدين ابن تيمية

84التوزري أبو عبد اهللا حممد املنويف

61التميمي أبو عبد اهللا حممد 

108أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي

130-79- 75-65-51-50- 45محد أالتمبكيت

ث

45الثعاليب عبد الرمحن 

51الثعاليب عيسى 

خ

84- 79-77-76- 75خالد البلوي

108فضل الدين حممد اخلوجني

104-72- 59اخلطيب ابن مرزوق

غ

89الغماري الـمالكي صدر الدين

99-98-97- 96الغـين باهللا النصري حممد ابن يوسف بن األمحر 

21الغربيين
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الصفحــةأمساء األماكن

أ

91اصطبونه 

80أغمات

- 101- 99-98-94-80- 64-62-58-40- 34-28-24-21- 18األندلس
102 -103 -104 -105 -111 -115-117-118-128-132

85-83- 81اإلسكندرية

97إشبلية

92-37- 34افريقية

47ايوالتن

ب

-75-74-73- 72-49- 64-41-35-33- 28-24-23-21- 17جباية
79 -80-84-85-132

83برقة

44ةبريك

91بلش

97بلنسية

88- 81دبغدا

88- 82بالد الشام

ج

34اجلزائر
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119-85- 74جامع األزهر 

18اجلامع األعظم ببجاية

36- 18اجلامع األعظم بتلمسان

111-110- 107اجلامع األعظم بغرناطة

76-75-74- 18جامع الزيتونة

91جبل طارق

18جامع القصبة

113-78-74-20- 18جامع القرويني

83جدة

د

89- 87دمشق

هـ

96- 95هنني

و

91واد درعة

ز

43الزاب

58-35-33- 31-16- 12الدولة الزيانية

ح

91احلامة

12حصن العقاب  
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71-33- 12الدولة احلفصية

88- 85-83-82-51- 27احلجاز

ط

97طليطلية

83طرابلس

34طريف

ل

110لوشة

م

98-97- 91مالقة

84-82- 81دينة املنورةامل

50-27- 17مراكش

91مربلة

44املسيلة

31مـغراوة

131-115-85- 57-53-41-26-25- 21-19-17-13- 12املغرب 

92- 83- 64-48-41- 40-39-37- 33-32-30- 13الـمغرب األوسط

34-21-20- 13املغرب األقصى

-30- 28- 27-26-25-24- 23-21-19-18- 17-16-15-14- 12املغرب اإلسالمي
35 -40-41-42 -57-64-108 -115-129 .

46-45- 43مقرة

90- 89-81- 27املقدس

88-84-82- 62مكة 
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88-86- 85-83-82- 74مصر

83ميناء عيذاب  

92-71-33-13- 12الدولة املوحدية

15- 13الدولة املرينية

20"ابنـي اإلمام"مدرسة 

19ابن الساكنمدرسة بقنطرة

20مدرسة احللفائني

20املدرسة اليعقوبية

20املدرسة الكربى

19املدرسة املستنصرية

79- 21املدرسة املصباحية 

107-93- 21املدرسة املتوكلية

107-98- 21املدرسة النصرية 

37- 20مدرسة العباد 

20مدرسة العطارين

21املدرسة العنانية

74- 19اجلمل مدرسة عنق 

20مدرسة الصهريج

20مدرسة الصفارين 

74- 19املدرسة الشماعية 

36- 20املدرسة التاشفينية 
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19الـمدرسة  التوفيقية 

ن

107- 21املدرسة النصرية

86قبيلة نفزة

83النيل

س

91-48- 47سجلماسة

44سطيف

80سبتة

48السودان الغريب

ع

34عنابة

41-37- 20لعبادا

ف

-96- 95- 84-82-81-80- 68-52-51-39- 35-28-24-21- 18فاس
97 -98-101-102-104-105-111-113-114 -117 -132 -

134 -148

89فلسطني

ص

83الصعيد

ق

87- 86-83-51- 50القاهرة
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92- 34القريوان

103-102- 77- 35-34- 32قسنطينة 

97قرطبة

19قنطرة ابن الساكن

ت

80- 78تازة

-78- 77- 76-64-40-39- 38-36-35-33- 28-24-23-22- 17تونس
79 -80-82-83-84 -118 -132

-49- 48- 47-46-44-41- 39-36-34-33- 31-28-24-23- 18تلمسان
50 -51-55-57-58 -60-62-63-64 -68-72-75-79 -85 -93-

95 -103 -106 -110-111-113-119-129

47التكرور

غ

-115- 113- 111- 101- 100-99-98-94- 93-88-68-64- 40غرناطة
116 -117 -118
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الطبعة الثالثة، بيت القرآن للطباعة والنشر، ، "رواية ورش عن نافع"القرآن الكرمي، ·
.م2008سوريا، 

vقائمـة املصـادر واملراجــع:
:ادرـصـمـال: أوالً ·

، )م1699/هـ1110أبو عبد اهللا حممد بن أيب القاسم الرعيين القريواين تـ(ابن أيب دينار.1
.1993، دار املسرية، لبنان، املؤنس  يف أخبار إفريقية وتونس

اس ألنيس املطرب بروض القرط، ا)م1325/هـ726تـ (الفاسيعلي ابن  أيب زرع .2
.م1972، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس

روضة ،)م1404/هـ807أبو الوليد امساعيل بن يوسف الغرناطي تـ(ابن األمحر.3
، املطبعة امللكية، 2، حتقيق عبد الوهاب ابن منصور طالنسرين يف روضة دولة بين مرين

.م1991/هـ1411الرباط،
، مكتبة 1، حتقيق هاين سالمة، طتاريخ الدولة الزيانية بتلمسان، )ـــــــ(.4

.2001الثقافة الدينية، 
،رحلة ابن بطوطة، )م1373/هـ776حممد بن عبد اهللا اللّوايت الطنجي تـ(ابن بطوطة.5

.1985بريوت،،، مؤسسة الرسالة2،ج1حتقيق وتعليق علي املنتصر الكناين، ط
، مكتبة خياط ، ر، حتقيق حممود شاكهرة نسب قريش وأخبارهامجري، ببكار الزنبا.6

.)ب ت(بريوت، 

، دار إحياء التراث 4، مراجعة فؤاد عبد الباقي، جاجلامع الصحيح، مسلمبن احلجاج ا.7
.1954العريب، بريوت، 

دار صادر،،11ج،لسان العرب،)م1311/هـ711تـ حممد بن مكرم منظورابن .8
.1990بريوت، 

املسند ، )م1379/هـ781أبو عبد اهللا حممد النتلمساين تـ (اخلطيب ابن مرزوق.9
، حتقيق ماريا خيسوس، الشركة الوطنية الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالنا أيب احلسن

.1981للنشر والتوزيع، اجلزائر، 



198

، )م1605/هـ1014أبو عبد اهللا بن أمحد امللييت التلمساين كان حيا سنة (ابن مرمي.10
، اعتىن به عبد الرمحان طالب، ديوان املطبوعات يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسانالبستان 

.1986اجلامعية، اجلزائر، 
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: امللخـص
دف هذه الدراسة إىلالتومكانته العلمية، حيث ) هـ 759: تـ( مقّريـالاهللاة أيب عبدعريف بشخصي

تسعى للكشف عن دور رحلته العلمية يف دفع احلركة الفكرية بتلمسان وحواضر املغرب اإلسالمي، ومسامهته يف 
واصل العلمي فيما بني هذه احلواضر من خالل تولِّيه ملناصب سامية يف ما كالقضاء عظم جتسيد الت ّالبالد اليت حل

.ةأعالماً كان هلم الدور البارز يف إمتام جهوده العلميذةًتالمهوالسفارة والتعليم، الذي كون بفضل
نة يف فنون خمتلفة وشعرٍ وآراء فقهيدوم كما أبرزت الدراسة أهم ما خلّفه من مؤلفاتفكان له . ةة إصالحي

هضة الفكرية وإقرار املذهب املالكي حبواضر املغرب اإلسالمي خالل القرن ائم النبذلك عظيم األثر يف إرساء دع
.الثامن هجري املوافق للقرن الرابع عشر ميالدي

:الكلمات املفتاحية
.ةة، مقّرة، تلمسان، حواضر املغرب اإلسالمي، احلركة العلميحلة العلميمقّري، الرـال

:بالّغة الفرنسية
Cette recherche vise à faire connaitre la personnalité d’Abi Abd El Allah El Makàri

(mort  en  759  hégirien)  et   sa  place  scientifique  Son but  est  aussi  montrer  le  rôle  de  son
voyage scientifique à pousser le mouvement intellectuel à Tlemcen et les lieux du savoir
dans le Maghreb islamique, ainsi que sa participation à appliquer la continuité scientifique
entre ces lieux en occupant dans plusieurs régions différentes postes importants tels que : la
justice, l’embassade et l’ensgnement qui grâce à lui de nombreux disciples on été formés et
ont achevé les efforts de leur maître .

La recherche a démontré aussi ses principales œuvres laissées écrites dans différents
arts, poésie et ……..et cela en participant à fixer les normes de la révolution intellectuelle
ainsi que le mouvement maliki dans les lieux du savoir au Maghreb islamique durant le
huitième siècle hégirien correspondant au quatorzième siècle après jesus-christ.
Mots clés :

El Makàri - le voyage scientifique – Tlemcen – Makara - lieux du savoir au Maghreb
islamique - le mouvement scientifique.

:باللغة االجنليزية

      This study highlights the life of Abi Abdellah el Makari and his great  deal with
researches and sciences. It also discovers his role in improving the intellectual movement
in tlemcen and many countries of the maghreb.
Nof to forget his role in realizing the scientific relation link between these countries.
Through his occupations all over the countries where he lived; such as a judge, an
ambassador, and a teacher. As result, he formed many great students who continued his
scientific efforts.
     In addition, this study has shown the main productions which  Abi Abdellah el Makari
left in many domain; poems other arts and his Islamic educational opinions.
     To sum up, this man had the most important print in many intellectual, educational and
religions domains during 14th century.
Key Word:
         The scientific journey - Tlemcen - Makara - places knowledge in the Islamic
Maghreb - the scientific movement


