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 الوسيطية الفرتة يف اجلزائر يف العلمية األسر

ال ابلعلم  العديد من األسر العلمية اليت يربط أفرادها قبل االشتغ  األوسط  املغرب   حواضر  شهدت 
غ تلك رمبا كانت هذه العالقات أحد األسباب الرئيسية اليت ساعدت على نبو عالقات دم أو قرابة، و 

هذه األسر ظاهرة فريدة تنفرد هبا احلضارة العربية اإلسالمية عن  تعد مثل  األسر يف اجملال العلمي، و 
 سائر احلضارات.

هلذه   علمياألسر  كان  الفكرية    نشاط  احلركة  ضمن  احلضاري،  االسهام  يف  فعالة  ومشاركة 
نسعى من  و   بدور ابرز يف حركة تقدم العلوم،  ، وقامتوالعلمية اليت شهدهتا حواضر املغرب األوسط

لتواصل العلمي بني أفراد  مدى اللتعرف خمتلف هذه األسرة وإسهاماهتا العلمية، و خالل هذه احملاضرة  
   ، والبحث يف عالقاهتم مع العامة واخلاصة. اجلماعات العلمية املختلفةو  هاأسر 

 اختالف على فعالة مسامهة التعليم أساليب وتطوير العلمية احلركة يف سامهوا األعالم وهؤالء
 الضروري من،  فيه عاش الذي العلمي الوسط يف منهم  واحد   كل أتثري مدىملعرفة  و  مشارهبم ومدارسه،

 على التعرف من والتمكن علوم، من فيه  برع فيما  عبقريته  عن تكشف  برتمجة منهم واحد  كل خنص أن
 .األسرة هذه قدمتها اليت املسامهة مبدى نلم أن نستطيع وبذلك  العلمية  وقيمته آاثره

 حناول اإلجابة على عدد من األسئلة امللحة على هذا املوضوع: 
اتريخ ونسب هذه األسر؟ ومن هم   من هي هذه األسرة اليت أجنبت العديد من العلماء؟ ما هو

لعلماء هذه األسر؟ وكيف كانت   العلمية  الوظيفة  أدوار  الذي برزوا يف هذه األسر؟ ما هي  العلماء 
   العلمية؟.يف احلركة إسهاماهتم 

 ومن مجلة املصادر اليت ميكنها أن تسعفنا يف هذا املوضوع بذكر: 
األندلسي .1 القلصادي  علي  احلسن  أبو  القلصادي، ،  م( 1485/ه891)ت    القلصادي،  رحلة 

 م. 1978دراسة وحتقيق حممد أبو األجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس 
نصوص   .2 وحتقيق  مجع  الوفيات،  من  سنة  دار  ألف  مطبوعات  حجي  حممد  الونشريسي،  وفيات 

 م. 1976املغرب للتأليف والرتمجة والنشر الرابط 
املنجور،   فهرس ،  م( 1587/ ه995ت بن عبد الرمحان املكناسي مث الفاسي)  أمحد بن علي   املنجور، .3

 م.  1976حتقيق حممد حجي، دار الغرب للتأليف والرتمجة، الرابط 
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أزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض  ،  م(1631/ه1041املقري، أمحد بن حممد التلمساين)ت  .4
وما يناسبها مما حيصل به ارتياح وارتياض، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ شليب،  

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الذين بن  ،  ملغرب )د.ات(مطبعة فضالة، ا
ط  البقاعي،  حمم د  الشيخ  يوسف  حتقيق:  لبنان  1اخلطيب،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار   ،

 م. 1988ه/1419
املسند الص حيح احلسن يف  ،  م(1379/ه781ابن مرزوق، أبو عبد هللا حممد اخلطيب التلمساين) .5

،  مآثر وحماسن موالان أيب احلسن، دراسة وحتقيق الدكتورة ماراي خيسوس بغريا، وقدم له حممد بوعياد
ية، دراسة وحتقيق سلوى  املناقب املرزوق،  م1981/ ه1401نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر  

 م. 2008منشورا وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدار البيضاء  الزاهرة، 
البستان يف ذكر ،  م(1605/ ه1014)كان حياً سنة    بن مرمي، أبو عبد هللا حممد بن أمحدا .6

األولياء والعلماء بتلمسان، اعتىن مبراجعة أصله حممد ابن أيب شنب، وقدم له عبد الرمحان طالب، ديوان  
 م. 1986-1985املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

ال .7 أبو  قنفذ،  أمحد  ابن  نشره ،  م( 1407ه/810القسنطيين)عباس  احلقري،  وعز  الفقري  أنس 
 م.  1965وصححه حممد الفاسي وأدولف فور، منشورات املركز اجلامعي للبحث العلمي، الرابط 

ة ـالديباج املذهب يف معرف،  م(1396/ه799ابن فرحون، القاضي إبراهيم بن نور الد ِّين )ت  .8
الدي حمي  مأمون  وحتقيق،  دراسة  املذهب،  طأعيان  اجلنان،  بريوت    -1ن  العلمية،  الكتب  دار 

 م. 1996ه/1417
دوحة الن اشر حملاسن من ،  م(1578ه/986احلسين، الشفشاوين)ت   ابن عسكر، حممد بن علي .9

دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر،    -2كان ابملغرب من مشايخ القرن العاشر، حتقيق حممد حجي، ط
 م.1977ه/ 1397الرابط 

بغية الرواد يف ،  (ه780)أبو زكرايء حيي بن أيب بكر حممد بن حممد بن احلسن، ت  ابن خلدون   .10
 . 1980، حتقيق الدكتور عبد احلميد حاجيات، املكتبة الوطنية، اجلزائر، ذكر امللوك من بين عبد الواد

وديوان املبتدأ واخلرب  العرب،  م(1405/ه808عبد الرمحان بن خلدون)ت ابن خلدون، أبو زيد   .11
، منشورات حممد علي  بيضون،  يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب

 م.2003/ ه1424دار الكتب العلمية، بريوت   -2ط
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رحلة ابن خلدون، عرضها أبصوهلا وعلق حواشيها حممد بن اتويت الطنجي، حررها وقدم هلا  .12
 م. 2003دار السويد للنشر والتوزيع، أبو ظيب  -1نوري اجلراح، ط

كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج، اململكة  ،  م(1626/ ه1036التنبكيت، أمحد اباب )ت  .13
 م. 2000األوقاف والشؤون اإلسالمية  املغربية، وزارة 

منشورات مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة    -1نيل االبتهاج بتطريز الد يباج، حتقيق علي  عمر، ط .14
 م. 2004/ه1423

نظم الدر والعقيان يف  ،  م(1493/ ه899التنسي، حممد بن عبد هللا بن عبد اجلليل احلافظ )ت  .15
 م. 1985املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،   حممود بوعياد،بيان شرف بين زاين، حققه وعلق عليه 

الدرر املكنونة يف نوازل ،  م(1478/ه833املازوين، أبو زكرايء حيي بن موسى املغيلي املازوين ) .16
اإلنسانية  العلوم  املكتبات، كلية  علم  قسم  املخطوطات،  خمرب  نشر  خمتار،  حساين  حتقيق  مازونة، 

 م.2004اجلزائر، واالجتماعية، جامعة 
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية،  ،  م(1941/ ه1360) الشيخ حممد بن حممد )ت   خملوف .17

 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )د.ات( 
 أوال. األسر الكربى: 

اشتهروا إبنتاجهم العلمي، وكانت  األسر الكربى هي األسر اليت أجنبت ثالثة علماء فأكثر، 
 هلم نشاطات خمتلفة ابرزة يف شىت امليادين، فكانت بيوهتم أكثر شهرة، وهذه األسر هي:  

 أسرة املقري. .1
  .أسرة العقباين .2
 أسرة املرازقة.  .3
 األسرة املشدالية.  .4

 أوال. أسرة املق ري
م، مع جدهم  13ه/7م وبداية ق 12ه/6بداية تعمري بيت املق ري بتلمسان مع هناية قيعود  

الرمحان  م  عبد  غرانطة:  أخبار  يف  اإلحاطة  اخلطيب،  بداية  ( 192/ص2)ابن  االستقرار  هذا  وكان   ،
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البيتإلجناب   العهد    هذا  خاصة فرتة  العلمية  تنشيط احلركة  الفضل يف  العلماء سيكون هلم  ثلة من 
 الزايين.
قَّري لتعريف ببيتا ▪

َ
 ونسبه: امل

القرشي داود  بن  علي  األكرب  جلدها  قَّري  نسبة 
َ
القاف   امل وتشديد  امليم،  بفتح  قَّري 

َ
امل

قَّري ومنهم حممد أبو عبد هللا    وقد ذكر ذلك ابن اخلطيب وهو يتكلم عن كبار شيوخه املفتوحة...)
َ
  امل

( فقال: "حممد  226/ص2ج)ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة: م1358ه/759املتوىف سنة 
)املقري،  "املقَّريبن حممد بن أمحد بن أيب بكر مب حيي بن عبد الرمحان بن بكر بن علي بن داود القرشي  

، وقريب من هذا ذكر كل من ابن اخلطيب والتنبكيت، وجرى االتفاق سلسلة ( 5/203نفح الطيب: ج
 .املقَّري النسب على القرشي 

مو   املقَّريسكنها أبو عبد هللا    1اليت هي قرية من قرى "الزاب"  مقَّرههي نسبة لبلدة    املقَّريو 
 وسلفه عندما هاجروا من شبه اجلزيرة العربية، ومق ره ذكرهتا كتب الرحالة واجلغرافيني:

 ( 191)ص اليعقويب يف كتاب البلدان -
 ( 144، 51البكري يف كتاب املسالك ) -
 ( 164) االدرسي، نزهة املشتاق:  -
 (. 556احلمريي، الروض املعطار: ) -

 
 املقريني: شجرة نسب أسرة ▪
لشجرة نسب هذه األسرة فإن عمود نسب بيت املق ري إذا بدأانه من حياة أيب العباس أمحد  تتبعنا  عند  

 م( فهي كالتايل: 1632ه/1041سنة ) املقري صاحب "نفح الطيب" املتوىف  
 

 
د شرقا إىل بالد اجلريد اليت توافق مملكة تونس وجنوب القفار اليت اقطعها  تمشاال جبال مملكة جباية، ومي إقليم الزاب يبتدئ غراب من ختوم املسيلة وحيد ه -1

 . 2/138: جاإفريقيالطريق املؤدية من تقرت إىل وركلة. الوزان، وصف 
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والذي ينسب جغرافيا إىل مقرة كما أسلفنا الذكر، أما   إن اجلد األكرب هو علي القرشي املق ري
 عن األصل غهو عريب تنسب إىل قبيلة قريش كما ثبت عند مجهور املؤرخني والنسابة. 

 أسرة املقري بتلمسان:  ▪
على رأس جدها عبد الرمحان بن أيب بكر بن علي هذه األسرة إىل مدينة تلمسان    كان انتقال

املقَّري الشيخ "أيب مدين شعيب")األب اخلامس(    القرشي  ه( وكان هذا يف هناية  594)ت  صحبة 
 . م12ه/6القرن 
 علماء أسرة املقري:  ▪

الذي عرفته تلمسان يف هذا ثلة من العلماء استفادوا من االزدهار احلضاري  أجنب هذا البيت  
وم خاصة  بصفة  بيتهم  منزله  ورفعوا  املختلفة  بنشاطاهتم  سامهوا  وبدورهم  بصفة العهد،  تلمسان  كانة 

 عامة. 
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 أوهلم: العامل اجملتهد حممد املق ري:
بن أيب بكر بن حيي بن عبد الرمحان القرشي التلمساين،  هو أبو عبد هللا حممَّد بن حممَّد بن أمحد  

ه(،  718إىل    707)حكم من  شهر ابملق ري، ولد بتلمسان على عهد السلطان أيب محو موسى األول  
   .وهبا نشأ وتعلم

، واملقري وكتابه نفح 172وصفوة من انتشر    104والبستان    95وروضة اآلس    295)شجرة النور  
 .طيب انظر فهرسته(الطيب، مقدمته. ونفح ال

، وسار إىل تونس مثَّ فاس  أيب محو موسى، وأخذ عن علمائها  ولد بتلمسان يف أايم السلطان
  منهم شيخا(،    67ذكرهم ابن اخلطيب وأحصاهم صاحب النفح حنو )سبع وستني  ودرس عن علمائها،  

    .الذي تعمق معه يف الدراسات الفقهية على رأسهم الفقيه عمر املشدايلشيخا  27 بتلمسان
 رحلته:  ▪

كانت له رحلة إىل بالد املشرق قاصًدا احلجَّ، والتقى جبملة من العلماء، مثَّ عاد إىل تلمسان 
ه( إىل فاس فويل القضاء هبا، وُكل ِّف مبهمة إىل األندلس، مثَّ تويف بفاس  749وصحب أاب عنان سنة ) 

 ه( فُحمل إىل تلمسان وُدفن هبا.  759بعد عودته سنة )
 تالميذه:  ▪

ومن أشهر تالمذته: لسان الدين ابن اخلطيب، وعبد الرمحن بن خلدون احلضرمي، وأبو إسحاق  
 الشاطيب، وأبو عبد هللا حممَّد بن زمرك وغريهم. 

 مؤلفاته:   ▪
 اته: شارك أبو عبد هللا املقري يف خمتلف العلوم اإلسالمية أتليًفا وتدريًسا فمن مؤلف

 ".القواعد"كتاب    -
 " عمل من طبَّ ملن حبَّ " -
   .يف التصوف" احلقائق والرقائق" -
 ".حاشية على خمتصر ابن احلاجب الفقهي" -
 ". اجلامع ألحكام القرآن، واملبني ملا تضمَّنه من معاين السنة وآي القرآن" -
 .وغريها من املصنفات  "حملة العارض لتكملة ألفية ابن فارض" -
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إىل   - وصل  ممَّن  الذكر،  مشهور  القدر،  معلوم  صاحبنا  "كان  بقوله:  اجلد  مرزوق  ابن  وصفه 
بني   مشهورة  الفقهاء  عند  معروفة  وعوارفه  األقوال..  بني  والتزييف  التخيري  ودرجة  املذهيب،  االجتهاد 

 ( 155ابن مرمي، البستان: )العلماء" 
اخل  - ابن  تلميذه  عليه  بقوله:  أثىن  وحفظًا "طيب  ودؤواًب،  اجتهاًدا،  املغربية  ابلعدوة  إليه  مشار 

العربية والفقه والتفسري، ويتهجر حبفظ األخبار  ونزاهةً   وعنايًة، واطالًعا ونقاًل  .. يقوم أمت القيام على 
واملنطق" واجلدل  األصلني  يف  فاضلة  مشاركة  ويشارك  واآلداب  اخلطيب:   والتاريخ  البن  )»اإلحاطة« 

 (. 2/194ج
ظريفاً نبيهاً ذكياً نبيالً وقال فيه الونشريسي: "القاضي الشهري االمام العامل كان رمحه هللا تعاىل عاملاً عاماًل    -

 " فهماً متيقظاً جزاًل حمصالً 

رين األثبات   -  ( 155بستان:  ابن مرمي، ال) كان القاضي املقري أحد فحول أكابر علماء املذهب املتأخ ِّ
 (. 7/207املقري، نفح الطيب: ج عالًِّما عاماًل فـََهًما متيق ِّظًا جزاًل حمصاًل ) -

 العامل النحوي أمحد املقري:اثنيهما. 
الدين املق ري  مل ترد ترمجة وافية هلذا العامل عدا إشارات خفيفة ذكرها   أمحد بن حممد شهاب 

فهو   األزهرية،  عن  نقال  نويهض  أمساه:  عادل  النحو  يف  صنف كتااب  فقد  والنحو،  الفقه  علماء  من 
 ه. 847كانت وفاته بعد سنة ه،  847"التحفة املكية" شرح فيه "ألفية ابن مالك" وقد انتهى منه 

 عيد املفري:اثلثهما. فقيه تلمسان مفتيها س
  هو سعيد بن أمحد بن حيي بن عبد الرمحان املق ري، املكىن أبيب عثمان ولد بتلمسان يف حدود

نشأ وأخذ العلم عن علمائها  ه، وهبا 930م، وذكر ابن القاضي أنه ولد بعد 1522ه/ 928سنة 
 الميذه إىل شيوخه دون إعطاء تفاصيل منهم: توقد أشار ابن مرمي وهو من 

 حاجي الوهراين حفظ عنه القرآن الكرمي وأشار أنه أخذ عنه لباس اخلرقة. الشيخ  -
 الشيخ عمر الراشدي أخذ عنه اللغة العربية وعلومها. -
 الشيخ حممد بن عبد الرمحان الوهراين أخذ عنه الفقه واألصول واملنطق. -
 السيخ علي بن حيي السلكسيين أخذ عنه التصوف.  -
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شيوخه:   - من  القاضي  ابن  )ت  وذكر  الفاسي  الزقاق  الوهاب  الواحد  961عبد  وعبد   )
 ه(. 955الونشريسي )ت 

هذا التنوع يف التكوين جعله من مصاف علماء تلمسان، اشتغل ابلتدريس وخترج عليه علماء  
 : ابن أخيه صاحب "النفح" وابن مرمي صاحب "البستان". أجالء على رأسهم

 يف تعليمها، اشتغل ابلفتوى واخلطبة.كان ملما جامعا للعلوم النقلية والعقلية متقنا 
، وخطيب جامعها األعظم مخسا وأربعني ذكر خملوف: مفتيها )تلمسان( حنوا من ستني سنة ▪

 (. 1133/ 295سنة" )شجرة النور الزكية: ص
أنه بلغ درجة رايسة بلده أي شيخ العلماء الفقهاء )درة احلجال:  ذكر ابن القاضي  ▪

 (. 1385/ 432ص
 م. 1603ه/1011أنه كان حيا سنة  ابن مرمي كانت وفاته فقد ذكر 

 :أبو العباس املق ري. اثبعهم
املالكي    التلمساين  املق ريشهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد  األديب الالمع  هو العالمة  

أثناء عهدها العثماين شخصية من علماء اجلزائر  م(  1631  -1578ه/  1041-986)األشعري  
وهام ابملغرب    ،بتلمسان  مشرقا ومغراب، ولد يف  حواضر العامل االسالميبني    توزع هواها  ،متميزة فكراي

    .ابحلجاز، وأحب دمشق وأهلها، والقاهرة ورجال علمها هُ دَ ج  وَ  ربَُ األقصى كما كَ 
العلم  التلمسانيني عمه الشيخ سعيد املقري أمضى خالل سنواته هذه حياته يف  أهم شيوخه 

 .وحفظ القرآن الكرمي وعلوم الشريعة
مث ذهب إىل    ، ه1009سنة    انتقل إىل مدينة فاس يف عهد السلطان السعدي أمحد املنصور 

عينه السلطان زيدان الناصر بن    ، مراكش لكنه عاد إىل مدينة فاس وبعد وفاة السلطان أمحد املنصور
لكنه يف نفس العام قرر الرحيل ألداء فريضة احلج   ،م1618أمحد مفتيا وإماما ملسجد القرويني سنة  

مث دمشق والقدس مث توجه حنو مكة املكرمة وأخذ هنالك العلم وجلس    لقاهرة يف العام املوايل،ومر اب
للتدريس يف علوم الفقه واحلديث والتاريخ واللغة  لدمشق مرة اثنية وجلس  ذهب  مث    ،للتدريس ابحلرم

وأخذ حيدث الناس عن مفاخر واتريخ األندلس حيث أوقف نفسه لكتابة التاريخ األندلسي واستمر يف 
   . م1631ه/1041تصنيفه وخالهلا عاد إىل القاهرة حيث وافته املنية سنة  
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هـ وقد اختذ من 1013ابة عام  هـ أين ويل هبا منصب اإلمامة واخلط1009انتقل إىل فاس سنة  
هـ، قضى كل هذه املدة متجوالً بني مراكش، اليت استقبله 1027فاس دار إقامة له ولبث هبا حىت عام  

فيها السلطان املنصور السعدي غاية االستقبال وبني سبتة ومكناس ومدن أخرى ابملغرب واألندلس.  
إىل مصر ومنها إىل الشام،    1027ان سنة  أواخر رمض  وعندما اشتدت الفنت ابملغرب األقصى، ارحتل

  ليستقر به املطاف يف احلجاز، فحج مخس مرات ودرس احلديث ابملدينة. 
يُته  العاشر واحلادي عشر هجريني يعد املقري أحد أبرز املؤرخني املسلمني يف القرن   ، اشتهر صِّ

لشام خالل حكم  واحلجاز واالعلمي يف بقاع العامل اإلسالمي ابتداء من تلمسان وفاس ومراكش ومصر  
 :، وشهد له معاصروه ابلعلم وتدل على ذلك آاثره العلمية يف شىت صنوف العلماخلالفة العثمانية 

 كتاب الرحلة إىل املغرب واملشرق  ▪

أبرز   ▪ أحد  يعد  املقري كما  مؤلفات  أشهر  الرطيب  األندلس  من غصن  الطيب    املصادرنفح 
 العربية املعتمدة حول اتريخ 

 .أزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض من مخسة أجزاء ▪

  1011ألفه حوايل  .روضة األنس العاطرة األنفاس يف ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس ▪
 ور أمحد الذهيب.ليقدمه إىل املنص 1012 -

 .حسن الثنا يف العفو عمن جىن ▪

 .عرف النشق يف أخبار دمشق ▪

منظومة بدأ بتأليفها أثناء زايرته للحجاز سنة   .أرجوزة مساها إضاءة الدجنة يف عقائد أهل السنة ▪
 ودرسها يف احلرمني الشريفني، وأمتها يف القاهرة سنة  1629

 .أرجوزة مساها زهر الكمامة يف العمامة ▪

 املغرم املغرى يف شرح السنوسية الصغرى، كان يدرس السنوسية لطلبته مبصر  إدحاف ▪

أجوبة على مسائل أرسلها إليه أستاذه حممد بن أيب بكر الدالئي مساها "أعمال الذهن والفكر  ▪
 .(يف املسائل املتنوعة األجناس…" )توجد ضمن كتاب البدور الضاوية خبزانة الرابط

 حاشية على شرح أم الرباهني للسنوسي  ▪

 عرف النشق من أخبار دمشق   ▪

 .(106: 2شرح مقدمة ابن خلدون )ذكره حاجي خليفة  ▪

 قطف املهتصر يف شرح املختصر، شرح على حاشية خمتصر خليل  ▪
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 فتح املتعال يف مدح النعال.  ▪

 . ""النفحات العنربية يف نعل خري الربية ▪

 ( أراجيز)     "أزهار الكمامة يف شرف العمامة" ▪

 (أراجيز) الدر الثمني يف أمساء اهلادي األمني ▪

 الغث والسمني والرث والثمني  ▪

 ( أراجيز)  حسن الثنا يف العفو عمن جىن ▪

 .الشفاء يف بديع االكتفاء ▪

 .القواعد السرية يف حل مشكالت الشجرة النعمانية ▪

 .النمط األكمل يف ذكر املستقبل ▪

 .أرجوزة يف اإلمامة ▪

 .اجلدولنظم يف علم  ▪


